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Beschikking handhavingsbesluit
Geachte directie,
Wij leggen aan uRecycle B.V. in dit besluit een last onder dwangsom op om naleving van artikel 2.1,
eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) af te dwingen.
Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt.
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1. Beschrijving wettelijk kader
1.1 Inrichting
Op het adres Elbeweg 110 te Europoort Rotterdam heeft u sinds 16 april 2020 een inrichting als
bedoeld in de Wet milieubeheer in werking. Binnen de inrichting houdt u zich, volgens uw
inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, bezig met de inkoop, verkoop,
productie, het sorteren, het recyclen en het hergebruiken van draagbare en industriële batterijen,
batterijgrondstoffen en batterijafvalstromen. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid uRecycle B.V. (hierna: uRecycle) staat in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder het nummer 75305291.
Voor uw activiteiten binnen de inrichting aan de Elbeweg 110 te Europoort Rotterdam heeft u op
29 januari 2020 een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo aangevraagd. Op de aanvraag is
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing.
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor het opslaan en sorteren van
diverse typen gebruikte batterijen. Het betreft onder meer loodzuur-, alkali-,
nikkelcadmium-, nikkelmetaalhydride- en lithiumionbatterijen. Daarnaast heeft uRecycle in haar
aanvraag aangegeven inpandig alkaline batterijen (mechanisch) te willen gaan verkleinen
(‘shredderen’).
Op 31 maart en 10 april 2020 heeft uRecycle een aantal aanvullingen op de aanvraag in het OLO
geplaatst.
De omgevingsvergunning is in behandeling genomen, maar er is nog geen ontwerp-beschikking
vastgesteld.
Verder heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: VRR) aangegeven in principe geen
belemmeringen te zien om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, mits een (groot) aantal
(maatwerk)voorschriften aan deze vergunning worden verbonden, zoals het hebben van een
bluswatervoorziening en een brandmeldinstallatie.
U bent als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de op uw inrichting van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
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3. Overtredingen
Op maandag 11 mei 2020 controleerde een toezichthouder van de DCMR Milieudienst Rijnmond
(hierna: DCMR) uw inrichting aan de Elbeweg 110 te Europoort Rotterdam. Tijdens deze controle is
geconstateerd dat binnen de inrichting meer dan 5 kubieke meter batterijen, een aantal
loodzuuraccu’s en een grote hoeveelheid lithiumaccu’s werd opgeslagen.
Tijdens de controle is door medewerkers van uRecycle aan de toezichthouder verklaard dat tussen
80 en 240 ton batterijen binnen de inrichting lag opgeslagen. Er is aangegeven dat 10 % van de
opslag lithiumbatterijen betreft. De lithiumbatterijen zijn opgeslagen in plastic zakken in grijze vaten
die zijn opgevuld met vermiculiet. Op 15 mei 2020 heeft u aan de DCMR administratie met
betrekking tot uw inrichting gezonden. Uit de administratie blijkt dat er in totaal meer dan 340 ton
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn binnen uw inrichting, waarvan 13970,5 kilogram lithiumaccus’s.
De opslag van afvalstoffen binnen uw inrichting is vergunningplichtig op grond van artikel 2.1,
tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) in combinatie met Bijlage I, deel C,
categorie 28.10 van het Bor. Er geldt een uitzondering op de vergunningplicht voor maximaal 5
kubieke meter batterijen en 30 ton loodzuuraccu’s (Bijlage I, deel C, categorie 28.10, sub 10a en
sub 19 van het Bor). Omdat u voor de binnen uw inrichting aanwezige opslag thans geen
vergunning heeft, handelt u in strijd met artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.
De toezichthouder heeft voorts tijdens de controle op 11 mei 2020 geconstateerd dat u niet
voldoende brandveiligheidsvoorzieningen heeft getroffen om een brand te signaleren en tegen te
gaan. Zo is geconstateerd dat geen branddetectie met doormelding aanwezig was binnen de
inrichting.
Binnen de inrichting staan vaten deels open maar veelal gesloten, geclusteerd en gestapeld in
partijen van ongeveer 50 vaten.
Tijdens het gesprek tussen de toezichthouder en de medewerkers van uRecycle is aan de orde
geweest wat de medewerkers van uRecycle doen in het onverhoopte geval dat brand uitbreekt
binnen de inrichting. Uw medewerkers gaven aan dat de brandvoorzieningen nog moest worden
gerealiseerd. Tijdens deze controle op 11 mei 2020 bent u door de toezichthouder geïnformeerd dat
u bij afwezigheid van een brandmeldinstallatie tenminste een brandwacht dient te laten surveilleren
binnen uw inrichting om risico’s op brandonveilige situaties te verkleinen.
Op dinsdagavond 12 mei 2020 controleerde een toezichthouder van de DCMR opnieuw uw
inrichting aan de Elbeweg 110 te Europoort Rotterdam. Tijdens deze controle is geconstateerd dat
er geen brandmeldinstallatie was geïnstalleerd, noch een brandwacht aanwezig was, terwijl nog
steeds meer dan 5 kubieke meter aan batterijen opgeslagen stond. Op donderdag 14 mei 2020
heeft u alsnog een brandwacht op het terrein aan de Elbeweg 110 te Europoort Rotterdam laten
surveilleren.
In de brief van 15 mei 2020, kenmerk 9999177064_9999789615, bent u van bovenstaande
overtreding – onvergund in werking zijn – op de hoogte gesteld. In deze brief hebben wij tevens
aangegeven u, gezien de ernst van de overtreding, een last onder dwangsom op te willen leggen.
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De brief is per abuis gedateerd op 18 mei 2020. De brief is echter op 15 mei 2020 per e-mail, om
16:11 uur, aan u verzonden. De toezichthouder heeft u in de middag van 15 mei 2020 telefonisch op
de hoogte gebracht van de inhoud van de brief van 15 mei 2020.

4. Zienswijzen
Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bent u in bovengenoemde brief in
de gelegenheid gesteld om voor maandag 18 mei 2020 om 12:00 uur schriftelijk of mondeling uw
zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het opleggen van een last onder dwangsom.

4.1 Ingekomen zienswijzen
Op 18 mei 2018 voor 12:00 uur heeft u per e-mail een zienswijze ingediend. In uw zienswijze geeft u
kort samengevat aan dat uit een e-mail van 15 april jl. van de DCMR zou blijken dat gestart mocht
worden met een deel van de door u aangevraagde activiteiten.
4.2 Reactie op ingekomen zienswijzen
Uit de e-mail van 15 april jl. volgt dat telefonisch met u is besproken dat wanneer u zonder
vergunning begint met een deel van de door u aangevraagde activiteiten, wij voornemens zijn de
termijn voor het beëindigingen van de overtreding ((het zonder vergunning in werking zijn) af zullen
stemmen op de termijn die voor ons nodig is om de vergunning te verlenen. Echter, uit die e-mail volgt ook dat
de begunstigingstermijn korter zal kunnen zijn indien sprake is van afwezigheid van afdoende
brandveiligheidsvoorzieningen.
Omdat er thans geen zicht op legalisatie bestaat, vanwege de afwezigheid van voldoende
brandveiligheidsvoorzieningen, kunnen wij de begunstigingstermijn niet gelijktrekken aan de termijn die
noodzakelijk is voor het verlenen van de vergunning.

Voorts geldt dat in de brief van 15 mei jl. is aangeven dat u de hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen
terug dient te brengen naar 10 ton. Er geldt op grond van het Bor voor uw inrichting echter geen
uitzondering op de vergunningplicht voor de opslag van de lithiumbatterijen. Dat betekent dat er
geen lithiumbatterijen zonder vergunning binnen uw inrichting aanwezig mogen zijn.

5. Overwegingen
5.1 Motivering
Nu sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, zijn wij bevoegd tot het treffen van
handhavende maatregelen. Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiekbestuurlijke en juridische prioriteit. Gelet op de grote belangen die met handhaving van de
milieuregelgeving zijn gediend, zien wij in beginsel geen reden om van deze 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, zoals hier boven
reeds is opgemerkt, naar onze mening hier niet voor.
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Hoewel er op 29 januari 2020 een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten op de
locatie aan de Elbeweg 110 te Europoort Rotterdam, bestaat er thans geen concreet zicht op
legalisatie. Uw activiteiten voert u binnen de inrichting niet overeenkomstig de wet- en regelgeving
uit. Zo heeft u niet zorg gedragen voor voldoende brandveiligheidsvoorzieningen.
Daarbij hebben wij in aanmerking genomen dat de ontbranding van één lithium-ion energiedrager
(lithiumbatterij) een brand veroorzaakt die lastig te blussen is. Als gevolg van één ontbranding kan
een domino-effect ontstaan. Een dergelijke brand kan gedurende lange tijd (meerdere dagen of
uren) woeden. Bij deze brand komen naast hitte ook giftige stoffen vrij (o.a. waterstoffluoride en
lithiumhydroxide). Ook de wijze waarop de batterijen nu opgeslagen worden (gestapeld en in
clusters) brengt een extra risico mee op een domino-effect. In de vaten zitten meerdere afgedankte
lithiumaccu's en deze vaten staan naast elkaar en op elkaar. Hier komt nog bij dat een deel van de
vaten gesloten is en deze vaten dus niet vol met water te zetten zijn. Hierdoor is een grote brand,
waarbij gevaarlijke stoffen (waaronder HF) vrijkomen, een reëel scenario. Het effectgebied van een
brand is afhankelijk van de meteorologische omstandigheden, grootte van de brand en de
hoeveelheid opgeslagen lithiumbatterijen en kan tot enkele kilometers reiken. Uw inrichting ligt op
een afstand van 5 kilometer van het dichtstbijzijnde gevoelige object en kan bij een brand dus een
gevaar voor de omgeving opleveren.
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende zien wij ons genoodzaakt u een last onder
dwangsom op te leggen.
Omdat u zelf een einde kunt maken aan de overtreding, is het opleggen van een last onder
dwangsom, als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht, het meest proportionele
middel dat ons in dezen ter beschikking staat.
De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtreding en de
kosten om de overtreding ongedaan te maken dan wel herhaling van de overtreding te voorkomen.
De opgelegde begunstigingstermijn is redelijk omdat hierbij rekening is gehouden met de benodigde
termijn om de overtreding ongedaan te maken.

6. Te nemen maatregelen en besluit
6.1 Te nemen maatregelen
Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht sommeren wij u om
de volgende maatregelen te treffen.
U dient de:
a.) hoeveelheid opgeslagen batterijen binnen uw inrichting aan de Elbeweg 110 te Europoort
Rotterdam terug te brengen en terug gebracht te houden tot onder de 5 kubieke meter
(artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo);
b.) de hoeveelheid opgeslagen loodzuuraccu’s binnen u uw inrichting aan de Elbeweg 110 te
Europoort Rotterdam dient u terug te brengen en terug gebracht te houden tot onder de 30
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ton (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).
c.) de overige binnen uw inrichting aan de Elbeweg 110 te Europoort Rotterdam, aanwezige
afvalstoffen, zoals lithiumaccu’s, dienen afgevoerd te worden naar een partij die deze
afvalstoffen mag opslaan dan wel verwerken en afgevoerd te blijven tot het moment dat u
voor deze activiteit beschikt over een omgevingsvergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder e,
van de Wabo);
Ter volledigheid merken wij op dat de bovengenoemde stoffen naar een deugdelijke opslaglocatie
moeten worden afgevoerd die aan de wettelijke bepalingen voldoet.
Voor de letterlijke tekst van bovengenoemd wetsartikel verwijzen wij naar de bijlage behorende bij
deze beschikking.
6.2 Besluit
Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij als
volgt.
1. U dient vóór donderdag 28 mei 2020 om 10:00 uur, blijvend te voldoen aan het gestelde in
artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo door alle bovenstaande maatregelen uit te
voeren.
Als u niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan het onder 1. gestelde, verbeurt u een dwangsom
van € 5.000,- (vijf duizend euro) per keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het
bovenstaande tot een maximum van € 25.000,- (vijfentwintig duizend euro).
Per etmaal kan maximaal één constatering plaatsvinden.
Wij wijzen u er overigens op dat het verbeuren van de (maximale) dwangsom niet met zich
meebrengt dat de overtreding kan worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de
overtreding zullen wij nadere maatregelen overwegen.

6.3 Betaling dwangsom
Als u na afloop van de gestelde begunstigingstermijn de benodigde maatregelen niet heeft getroffen,
bent u de dwangsom direct verschuldigd.
Betaalt u niet binnen zes weken, dan zullen wij een invorderingsbesluit nemen.

6.4 In werking treden besluit
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is verzonden.

7. Bezwaar en voorlopige voorziening

Blad 6 van 8

Ons kenmerk

9999177064_9999790171

7.1 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. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, ter attentie van de Awb-bezwarencommissie, 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.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van deze beschikking niet.

7.2 Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, kunt u, indien u een bezwaarschrift
heeft ingediend bij ons college, 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 Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek schorst de werking van deze beschikking niet.

8. 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 DCMR (www.dcmr.nl). In een apart te verzenden
brief wordt u hierover nader geïnformeerd.
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
mr. R.M. Thé

directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Kopie:

@urecycle.eu,

Bijlage 1
Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e Wabo
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit:
e. 1°.het oprichten,
2°.het veranderen of veranderen van de werking of
3°.het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk
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