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Inleiding
Op 27 februari 2018 heeft een toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een 
administratieve controle uitgevoerd inzake uw bedrijf gevestigd aan Het Tasveld 8 te 
Hendrik-Ido-Ambacht. Hierbij is een overtreding geconstateerd van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.
Deze overtreding is al eerder geconstateerd. In de brief van 11 december 2017 
(kenmerk D-17-1798877) bent u er ook al op gewezen dat u hierdoor in strijd handelt met de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Om deze reden leggen wij een last onder dwangsom op om te bewerkstelligen dat de overtreding 
daadwerkelijk wordt opgeheven.

Wettelijke bepalingen

Constatering
Tijdens de controle is vastgesteld dat het volgende artikel niet wordt nageleefd.
Dit artikel is ook in de bijlage opgenomen.

Wettelijke kader: Activiteitenbesluit Milieubeheer 
Artikel 1.10
Omschrijving:
Bij de controle bleek dat de inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
De inrichting is uitgebreid zonder dat een melding in het kader van artikel 1.10 van het 
Activiteitenbesluit heeft plaatsgevonden. De afgelopen jaren zijn de panden aan de Plaats 1 en 10 in 
gebruik genomen als productielocaties. Daarnaast is De Veldhoven 33 in gebruik genomen als 
locatie voor opslag van grondstoffen en verpakkingsmateriaal.
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U dient uw inrichting te melden en de onderstaande gegevens aan te leveren:
a. het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
b. de naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan wel verandert of de werking
daarvan verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene die de inrichting drijft of zal drijven;
c. het tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking zal worden gebracht, dan
wel de verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal zijn;
d. de aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
e. de indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij de grenzen van het terrein van de inrichting, de
ligging en
de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de 
bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven; en
f. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de inrichting ten
opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl.
Via https://www.aimonline.nl kunt u een digitale melding indienen. Na het beantwoorden van een 
aantal vragen over uw activiteiten zullen de relevante artikelen uit het Activiteitenbesluit worden 
samengesteld. Aansluitend hieraan heeft u de mogelijkheid om een digitale melding in te dienen bij 
het bevoegd gezag. Indien u geen mogelijkheid heeft tot het gebruik van het internet, dient u zorg te 
dragen voor een schriftelijke melding.

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

Handhaving
Op grond van de artikelen 5.1 juncto 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
artikel 125 van de Gemeentewet en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de 
bevoegdheid een last onder dwangsom op te leggen.

Bij brief van 21 maart 2018 (kenmerk D-18-1812848) 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 hebt u geen gebruik gemaakt.
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Besluit
Wij hebben dan ook besloten om aan u een last onder dwangsom op te leggen op grond waarvan:

 U verplicht wordt tot het geheel beëindigen en beëindigd houden van de overtreding van
artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, door zorg te dragen voor het indienen
van een volledige melding, met de indieningsvereisten van genoemd artikel. Of er zorg voor
te dragen dat de hierboven genoemde uitbreidingen ongedaan worden gemaakt.

Indien u niet binnen de hieronder genoemde termijn aan de last voldoet, verbeurt u een 
dwangsom van € 500,- per overtreding tot een maximum van € 2.500,-  (met een 
submaximum van € 500,- per week).

Dit geldt vanaf 4 weken (begunstigingstermijn) na de datum van verzending van deze 
beschikking.

De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op de zwaarte van de geconstateerde overtredingen, 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 tijdig op te heffen.

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.
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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 burgemeester en 
wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA  Hendrik-Ido-Ambacht. 
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 en de reden van het bezwaar.

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 Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam) 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.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
namens dezen,

xxxx
xxxxx Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlage: Artikel 1.10 Activiteitenbesluit
Kopie: - xxxxx

- xxxxx
- xxxxx 
- xxx. - 
OZHZ, xxxxx
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Bijlage 1

Artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer

1. Degene die een inrichting opricht, meldt dit ten minste vier weken voor de oprichting aan het bevoegd
gezag.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het veranderen van een inrichting en
het veranderen van de werking daarvan. Deze melding is niet vereist, indien eerder een melding 
overeenkomstig dit artikel is gedaan en door dit veranderen geen afwijking ontstaat van de bij die melding 
verstrekte gegevens.
3. Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:
a. het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
b. de naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan wel verandert of de werking daarvan
verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene die de inrichting drijft of zal drijven;
c. het tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking zal worden gebracht, dan wel de
verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal zijn;
d. de aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
e. de indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging
en de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de 
bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven; en
f. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de inrichting ten
opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl.
4. Het bestuursorgaan dat een melding ontvangt waarvoor een ander bestuursorgaan mede bevoegd gezag
is, stuurt onverwijld een kopie van de melding aan dat andere bevoegde gezag. De melding wordt geacht 
mede bij dat andere bevoegde gezag te zijn gedaan.


