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Onderwerp

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 artikel 28, eerste lid Wet
bodembescherming.
Inleiding
Op het adres Molendijk 108 te Oudenhoorn heeft u een inrichting in werking als bedoeld in de Wet
milieubeheer. U bent tevens eigenaar van de grond aan de Molendijk 108 te Oudenhoorn.
U bent als drijver van de inrichting en eigenaar van de grond verantwoordelijk voor de naleving van
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Deze last onder dwangsom zal ook aan de aannemer worden opgelegd die de werkzaamheden in
uw opdracht heeft uitgevoerd. Dit betreft loonbedrijf
Voorgeschiedenis
Op 16 juli 2019 heeft de toezichthouder van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) op de locatie
van Farm Frites aan de Molendijk 108 te Oudenhoorn, gemeente Hellevoetsluis, een controle bij een
mobiele puinbreker uitgevoerd. Tijdens de controle heeft de toezichthouder vastgesteld dat op de
locatie aan de Molendijk 108 te Oudenhoorn een partij grond met asbestverdacht plaatmateriaal is
gelegen.
Op 23 juli 2019 heeft de toezichthouder van de DCMR naar aanleiding van de constatering op 16 juli
2019, een controle op de locatie uitgevoerd. Hierbij is gesproken met
van Farm
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Frites. Vastgesteld is dat het depot nog aanwezig is, maar inmiddels is afgedekt met folie. De
omvang van het depot wordt geschat op 25 á 30 m³.
heeft bij de toezichthouder van de DCMR aangegeven dat de grond die in het depot
ligt, is vrijgekomen tijdens rioleringswerkzaamheden nabij de nieuwbouw van een schillenhal. De
graafwerkzaamheden hebben medio mei 2019 plaatsgevonden.
heeft de locatie
waar de graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden aangewezen. Tijdens de
graafwerkzaamheden is onder andere een rioolput verplaatst. Tijdens het graven kwam de
aannemer, loonbedrijf
bodemvreemde materialen tegen, waaronder glas
en plastic. De aannemer heeft toen besloten om de grond apart op te slaan. De
graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door loonbedrijf
onder toezicht van
van Farm Frites.
van het loonbedrijf heeft aangegeven dat de
asbestverachte materialen tijdens het graven zichtbaar waren en dat om die reden de grond apart is
opgeslagen.
Overtreding
Op 25 juli 2019 is bij de DCMR het analyserapport van Synlab met kenmerk G1I2KLES, d.d. 23 juli
2019, ontvangen. Mengmonster MM1 is geanalyseerd op asbest en een standaard NEN-pakket.
Het analyseresultaat is getoetst aan de Wet bodembescherming. Hieruit blijkt dat de
interventiewaarde voor asbest wordt overschreden (gewogen asbestconcentratie 263 mg/kgds).
De interventiewaarde voor de overige geanalyseerde parameters wordt niet overschreden.
Op basis van het analyserapport, de verklaringen van
en
blijkt dat
medio mei 2019 gegraven is in een bodemlaag, die sterk verontreinigd is. Op basis van artikel 28,
eerste lid van de Wet bodembescherming diende voorafgaand aan deze werkzaamheden een
melding te worden ingediend bij het bevoegd gezag.
Voor de letterlijke tekst van bovengenoemd wetsartikel verwijzen wij naar de bijlage behorende bij
deze beschikking.
Zienswijze
Bij brief van d.d. 5 augustus 2019, kenmerk 9999132653_9999642709 bent u van voornoemde
overtreding op de hoogte gesteld. In de brief is u tevens de mogelijkheid geboden om een
zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen.
U heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Via een e-mailbericht d.d. 15 augustus 2019 heeft Adviesbureau Pors laten weten dat in week 34 de
met asbest verontreinigde grond onder afvalstroomnummer: 0808119EA027 zal worden afgevoerd
en dat het geleidebiljet/weegbon zo spoedig mogelijk na afvoer zal worden toegezonden.
Op 8 oktober 2019 hebben wij de afvoerbonnen ontvangen.
Overwegingen
Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en juridische
prioriteit. In het geval van overtreding van wetsartikelen wordt dan ook consequent opgetreden.

Blad 2 van 6

Ons kenmerk

9999132653_9999668716

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 herhaling
van de overtreding. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
Motivering
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende zien wij ons genoodzaakt u een last onder
dwangsom op te leggen. U heeft na de controle van de toezichthouder stappen ondernomen om de
overtreding ongedaan te maken. De last die wij u opleggen ziet op het voorkomen van herhaling
van de overtreding.
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 door u
eenvoudig kan worden 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 en dient als prikkel om u ertoe te bewegen om 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 maatregelen
Om herhaling van de overtreding te voorkomen, dient u het voornemen om de bodem te saneren
dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt
verminderd of verplaatst, vooraf te melden bij het college van Gedeputeerde Staten van de
betrokken provincie (artikel 28, eerste lid Wet bodembescherming).
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 artikel 28, eerste lid Wet bodembescherming door bovenstaande maatregel te nemen.
2. Als u niet voldoet aan het onder 1. gestelde, verbeurt u een dwangsom van € 2.000,(tweeduizend euro) per keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het bovenstaande
tot een maximum van € 6.000,- (zesduizend euro). Per etmaal kan maximaal één constatering
plaatsvinden.
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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.
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
indtekening (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,
namens dezen,

Directielid DCMR Milieudienst Rijnmond

Kopie verzonden aan:
ILenT, postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
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Artikel 28 Wet bodembescherming

Artikel 28 Wet bodembescherming
1.
Degene die voornemens is de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge
waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, doet van dat voornemen
melding bij gedeputeerde staten van de betrokken provincie.
2.
Bij de melding, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende gegevens verstrekt:
a. de resultaten van onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van de bodem;
b. de resultaten van nader onderzoek, indien dat is uitgevoerd;
c. het tijdstip waarop met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, zal worden aangevangen;
d. indien verontreinigd grondwater zal worden onttrokken, de bestemming van dat grondwater;
e. indien verontreinigde bodem zal worden afgegraven, de bestemming van de grond en of de
verontreinigde grond zal worden gereinigd of geïmmobiliseerd;
f. indien de verontreinigde bodem geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd, wordt tevens een
beoordeling van de reinigbaarheid of de immobiliseerbaarheid van de verontreinigde grond
overgelegd.
3.
In afwijking van het tweede lid, worden bij een melding als bedoeld in het eerste lid, waarbij een
verontreiniging wordt verminderd of verplaatst uitsluitend door het onttrekken van grondwater als
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet, waarvoor:
a. een vergunning is vereist op grond van artikel 6.4 van de Waterwet, en de onttrekking geschiedt
ten behoeve van een bodemenergiesysteem,
b. een vergunning is vereist krachtens verordening van een waterschap, of
c. krachtens de Waterwet een melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag, bedoeld in die
wet,
de in het vierde lid bedoelde gegevens verstrekt.
4.
Bij een melding, bedoeld in het derde lid, worden de volgende gegevens verstrekt:
a. het tijdstip waarop de onttrekking van verontreinigd grondwater volgens voornemen zal
aanvangen en de voorgenomen duur van deze onttrekking;
b. de bestemming van het grondwater;
c. gegevens waaruit blijkt dat de onttrekking van het grondwater en indien van toepassing het terug
brengen van dat grondwater het belang van de bescherming van de bodem niet schaadt, en
d. een afschrift van de aanvraag van die vergunning dan wel van die melding aan het bevoegd
gezag, bedoeld in die wet .
5.
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Een melding als bedoeld in het eerste lid kan achterwege blijven, indien de betrokkene redelijkerwijs
kan aannemen dat de sanering of de handeling waarop zijn voornemen betrekking heeft geen geval
van ernstige verontreiniging betreft en tevens vaststaat:
1°. dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond of verontreinigd grondwater 50 kubieke
meter onderscheidenlijk 1000 kubieke meter niet te boven gaat, of
2°. dat uit de aard van de in het eerste lid bedoelde handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk
wordt verplaatst en na verplaatsing wordt teruggebracht.
6.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald in welke andere gevallen dan die,
genoemd in het vijfde lid, een melding als bedoeld in het eerste lid achterwege kan blijven, mits het
niet gevallen van ernstige verontreiniging betreft.
7.
Gedeputeerde staten stellen, indien het niet hun voornemen betreft, burgemeester en wethouders
van de betrokken gemeente op de hoogte van een ingevolge het eerste lid gedane melding.
Tegelijkertijd doen zij daarvan kennisgeving in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen
dan wel langs elektronische weg.
8.
Dit artikel is niet van toepassing in gevallen als bedoeld in de artikelen 27, 30, eerste lid, en 43.
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