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Gedeputeerde staten treedt terecht handhavend op tegen recyclingbedrijf uit Staphorst dat teveel afval
heeft opgeslagen

Rechtbank Overijssel, 12 januari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:113  ‐ Op SmartNewz sinds: 16 januari 2017

Bij besluit van 16 december 2015 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel aan een bedrijf uit Staphorst de last onder dwangsom opgelegd om voor 24
december 2015 de totale hoeveelheid droog restafval binnen de inrichting van het bedrijf terug te brengen tot maximaal 100 ton en om de totale hoeveelheid bouw‐ en
sloopafval binnen de inrichting terug te brengen tot maximaal 100 ton. Het bedrijf houdt zich bezig met het innemen, opslaan en verwerken van afvalstoffen.

Het bedrijf is in beroep gekomen.

Rb.: Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om
met een last onder bestuursdwang op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten worden gemaakt. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag
van het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Gesteld noch gebleken is dat sprake is van concreet zicht op legalisatie van de overtreding van het voorschrift met betrekking tot de hoeveelheid in de inrichting
opgeslagen afvalstoffen.

Voorts is de rechtbank van oordeel dat geen beroep kan worden gedaan op het beginsel dat door het bestuursorgaan gewekte verwachtingen gehonoreerd dienen te
worden. Daarvoor is van belang dat afgesproken was dat de hoeveelheid opgeslagen afval niet verder toe zou nemen, terwijl gebleken is dat wel nieuwe afvalstoffen in
de inrichting zijn aangevoerd.

Ook heeft gedeputeerde staten betekenis mogen toekennen aan de adviezen van Brandweer IJsselland. Volgens deze adviezen was de kans op brand in de stapel afval
zonder aanvullende maatregelen zeker aanwezig. In geval van brand was adequate brandbestrijding niet mogelijk.

Gedeputeerde staten heeft terecht handhavend opgetreden.

Gerelateerde uitspraken:

• ECLI:NL:RBOVE:2017:108 : het recyclingbedrijf dient de opruimkosten te betalen die de gemeente maakte voor het verwijderen van afval dat het bedrijf had
gestort op de openbare weg (kosten toegepaste bestuursdwang 28 t/m 31 december 2015).

•
ECLI:NL:RBOVE:2017:109 : de gemeente had moeten onderzoeken of het recyclingbedrijf meer tijd had mogen krijgen om het afval dat het bedrijf op de
openbare weg gestort had zelf op te ruimen (bestuursdwang toegepast 13 maart 2015).

•
ECLI:NL:RBOVE:2017:110 : het recyclingbedrijf heeft buiten de bezwaartermijn bezwaar gemaakt. Het bezwaar is terecht niet‐ontvankelijk verklaard.

•
ECLI:NL:RBOVE:2017:111 : het recyclingbedrijf dient de opruimkosten te betalen die de gemeente maakte voor het verwijderen van afval dat het bedrijf had
gestort op de openbare weg (kosten toegepaste bestuursdwang 15 en 16 juni 2015).

•
ECLI:NL:RBOVE:2017:112 : een e‐mail van 11 juni 2015 van het recyclingbedrijf dient als een bezwaarschrift te worden aangemerkt.

mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf, Lexquis
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