
A A N T E K E N E N
Coolrec Nederland B.V.
T.a.v. de directie
Grevelingenweg 3
3313 LB  DORDRECHT

Uw brief van Verzenddatum 10 november 2017
Uw kenmerk

Reactie op Zaaknummer Z-17-324540
Onderwerp    (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)Last onder dwangsom

Grevelingenweg 3
Dordrecht

Ons kenmerk D-17-1686584 
Behandeld door de heer 

Geachte directie,

Inleiding
Op 16 augustus 2017 is via de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bij de heer  van onze dienst een 
melding binnengekomen betreffende een ongewoon voorval (brand in opslagbunker met SDA afval) 
bij de inrichting Coolrec Nederland B.V., gevestigd aan de Grevelingenweg 3 te Dordrecht.

Voor zover kan worden nagegaan is geen rechtstreekse melding van het genoemde ongewoon
voorval aan onze dienst gedaan.

Het niet zo spoedig als mogelijk melden van een ongewoon voorval is een tekortkoming van 
artikel 17.2 van de Wet milieubeheer en dit wordt in onze sanctiestrategie aangemerkt als een 
ernstige overtreding. Om deze reden en het feit dat uw bedrijf op 18 augustus 2016 (briefkenmerk
D-16-1618162) ook al hiervoor is aangeschreven leggen wij een dwangsom op, om te 
bewerkstelligen dat dit artikel niet nogmaals wordt overtreden.

Wettelijke bepalingen

Constatering
Wettelijke kader: Wet milieubeheer
Artikel: 17.2 lid 1
Omschrijving: 
Op 16 augustus 2017, omstreeks 17:28 uur, is een partij elektrisch- en elektronisch afval in brand
geraakt. Vermoedelijke oorzaak is een overladen container met klein huishoudelijk elektronisch
materiaal (SDA materiaal). Als gevolg van het samendrukken van de lading is broei ontstaan in
lithium-ion batterijen. Tijdens het lossen is spontaan brand ontstaan in het opslagdepot door de
aanwezige zuurstof in de lucht.
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Pas 13 dagen nadat het ongewoon voorval heeft plaats gevonden heeft u alsnog (op ons verzoek)
het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) in kennis gesteld van het voorval. U heeft
verzuimd het ongewone voorval (tijdig) te melden aan het bevoegd gezag. Hiermee voldoet u niet
aan artikel 17.2 van de Wet milieubeheer.

Een ongewoon voorval dient zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van
de Provincie Zuid-Holland, namens hen de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) te worden gemeld,
zodat vanuit onze dienst de mogelijkheid aanwezig is om de actuele gevolgen voor het milieu in te
kunnen schatten en daarbij te kunnen aansturen om de gevolgen voor het milieu te beperken of
ongedaan te laten maken. Voor deze taak heeft onze dienst een wachtdienst die 24 uur per dag te
bereiken is via telefoonnummer 0888-333555. Op alle andere manieren van melden kunnen wij niet
tijdig reageren.

Artikel 17.2 van de Wet milieubeheer is in de bijlage opgenomen.

Beleid
Ingevolge onze nalevingstrategie en de sanctiestrategie treden wij op tegen de hierboven genoemde 
overtreding. Het overtreden artikel beoogt namelijk een algemeen belang te beschermen. Wij vinden 
het verder van belang dat wettelijke artikelen worden gehandhaafd. Ook ter voorkoming van 
precedentwerking vinden wij dat de overtreding niet meer voor mag komen.

Handhaving
Op grond van de artikelen 5.1 juncto 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
artikel 122 van de Provinciewet en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de 
bevoegdheid een last onder dwangsom op te leggen.

Bij brief van 26 september 2017 (kenmerk D-17-1680216) hebben wij aan u ons voornemen kenbaar 
gemaakt om aan u een last onder dwangsom op te leggen.

Zienswijze
U bent op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld uw 
zienswijze kenbaar te maken.

Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.

Besluit
Wij hebben dan ook besloten om aan u een last onder dwangsom op te leggen op grond waarvan:

 U verplicht wordt tot naleving van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer, door een voorval, als
bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer, zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag
(Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, namens hen de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid) te melden. De wachtdienst van de omgevingsdienst is hiervoor 24 uur per
dag te bereiken onder telefoonnummer 0888-333555.

U een dwangsom verbeurt van € 2.500,- per overtreding tot een maximum van € 12.500,-, als 
na de hieronder genoemde termijn, niet wordt voldaan aan voornoemde verplichting zoals 
gesteld in artikel 17.2 van de Wet milieubeheer. 
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Dit geldt vanaf 1 dag (begunstigingstermijn) na de datum van verzending van de definitieve 
beschikking.

De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op de zwaarte van de geconstateerde overtreding, de 
kosten voor het treffen van voorzieningen of maatregelen en het economisch voordeel als de 
voorzieningen of maatregelen niet zouden worden getroffen.

Dit besluit geldt mede jegens de rechtsopvolger van degene aan wie het besluit is opgelegd 
alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger.

Op grond van artikel 6.1 Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na haar 
bekendmaking.

Een last onder dwangsom wordt verbeurd door het enkele feit dat de aanschrijving niet wordt 
nagekomen. U kunt voorkomen dat een dwangsom wordt verbeurd, door de hiervoor genoemde 
tekortkoming na te leven.

De geconstateerde tekortkoming is mogelijk een strafbaar feit. De genoemde termijn sluit 
vervolging door het Openbaar Ministerie niet uit.

Actieve openbaarmaking
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is voornemens dit handhavingsbesluit integraal 
openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. 
De openbaarmaking zal gebeuren door het publiceren van onderhavig document op de website van 
OZHZ. Wij verwijzen u hiervoor naar de u gelijktijdig met dit besluit toegezonden brief van het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Is deze beschikking onduidelijk of heeft u er vragen over?
Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift 
hoeft te schrijven.

Bezwaar maken
U kunt tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 
binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. 
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, 
telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding 
"Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.
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Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een 
bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden 
er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een 
bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, 
sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage) verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag 
aan griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze 
voorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

Directeur van deOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlage: artikel 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer
Kopie: - gemeente Dordrecht.

- de Officier van Justitie, Functioneel Parket, Handhavingseenheid Rotterdam.
- Nationale politie, regionale eenheid Rotterdam, basisteam Drechtsteden Binnen, 

t.a.v. de teamchef.
- Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. de Inspecteur-Generaal. 
- OZHZ 
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BIJLAGE

Artikel 17.1 Wet Milieubeheer
1 Indien zich in een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige 
gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene die de inrichting drijft, 
onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om herhaling of de 
gevolgen van dat voorval te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel 
mogelijk te beperken en ongedaan te maken. 

2 Indien door het voorval direct gevaar voor de menselijke gezondheid ontstaat of dreigt te ontstaan of 
onmiddellijke en aanmerkelijke gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan en zolang niet kan 
worden gewaarborgd dat door de getroffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, of de aanvullende 
maatregelen, bedoeld in artikel 17.3, eerste lid, wordt voldaan aan de voorschriften verbonden aan een 
omgevingsvergunning voor de inrichting of aan de bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 8.40 voor de inrichting geldende regels, legt degene die de inrichting drijft de inrichting 
geheel of gedeeltelijk stil.

Artikel 17.2 Wet Milieubeheer
1 Degene die een inrichting drijft, waarin zich een voorval, als bedoeld in artikel 17.1, voordoet of
Heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan het bestuursorgaan dat bevoegd is een
omgevingsvergunning voor een inrichting te verlenen, dan wel ingevolge artikel 8.41, tweede lid,
onder a, het orgaan is waaraan de melding wordt gericht dan wel, in andere gevallen, aan burgemeester en
wethouders.

2 Hij verstrekt dat bestuursorgaan tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft
voorgedaan;
b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van
het voorval te kunnen beoordelen;
d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te
voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
e. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig
voorval zich nogmaals kan voordoen.

3 Het bestuursorgaan dat een melding als bedoeld in het eerste of tweede lid ontvangt, geeft van die
melding en de daarbij verstrekte gegevens onverwijld kennis aan:
a. de burgemeesters van de betrokken gemeenten;
b. de inspecteur;
c. de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s in de gevallen dat de gevolgen van het voorval
zich voordoen dan wel kunnen voordoen buiten de grenzen van de gemeente waar de inrichting
geheel of in hoofdzaak is gelegen;
d. gedeputeerde staten van de betrokken provincie in de gevallen dat het voorval verontreiniging of
aantasting van de bodem tot gevolg heeft;
e. andere bestuursorganen of overheidsdiensten, die direct belang hebben bij een onverwijlde
mededeling.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2017-08-30#Hoofdstuk17_Titeldeel17.1_Artikel17.3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2017-08-30#Hoofdstuk8_Paragraaf8.1_Artikel8.40
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4 Het bevoegd gezag kan voor categorieën van voorvallen als bedoeld in artikel 17.1, waarvan de
nadelige gevolgen voor het milieu niet significant zijn, voorschriften stellen die afwijken van de
verplichting, bedoeld in het eerste lid. In deze voorschriften kan worden bepaald dat de daarbij
aangegeven categorieën van voorvallen binnen een bepaalde termijn worden gemeld of worden
geregistreerd. De voorschriften worden gesteld in een omgevingsvergunning voor een inrichting of,
indien voor de inrichting regels gelden krachtens artikel 8.40, in een beschikking. Van laatstbedoelde
beschikking wordt mededeling gedaan door kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-
aanhuisbladen.

5 Indien toepassing is gegeven aan het vierde lid, zijn het tweede en derde lid, alsmede de artikelen
17.3, 17.4 en 17.5 niet van toepassing.

6 Het bestuursorgaan dat een melding als bedoeld in het vierde lid ontvangt, geeft van die melding
kennis aan de inspecteur.




