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1. Aanleiding
A.I.V. Asbest B.V., Langeweg 17A in Oostvoorne, houdt zich bezig met het uitvoeren van
asbestsaneringen. A.I.V. Asbest B.V. heeft naast haar hoofdvestiging, een stuk perceel in gebruik
gelegen aan de Langeweg 9 te Oostvoorne.
Op 31 mei 2018 heeft A.I.V. Asbest B.V. een veranderingsmelding gedaan met betrekking tot deze
locatie in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit).
Op 9 juli 2018 is haar een omgevingsvergunning beperkte milieutoets Wabo verleend.
Op 3 oktober 2018 is door de DCMR tijdens een controle geconstateerd dat er voorschriften van
het Activiteitenbesluit niet werden nageleefd. Zo werd het aanwezige asbest niet opgeslagen
volgens de gelden regels en voldeed de opslag van gasflessen aan de hiervoor geldende voorschriften ingevolge het Activiteitenbesluit (artikel 4.1 en artikel 3.54h jo artikel 3.54i).
A.I.V. Asbest is hierop aangeschreven per brief op 16 oktober 2018 en in de gelegenheid gesteld
deze overtredingen ongedaan te maken.
Op 4 december 2018 is opnieuw een controle bij het bedrijf uitgevoerd. Tijdens deze controle
bleek dat de gasflessenopslag nog steeds niet op orde was en dat de opslag van asbest opnieuw
niet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldeed
2. Argumenten
Met een brief van 25 januari 2019 is een voornemen voor het opleggen van een last onder
dwangsom naar de overtreder gestuurd met de mogelijkheid om daarop een zienswijze in te
brengen. De overtreder heeft hiervan geen gebruik gemaakt.
Het gaat om overtredingen waarvan herhaling eenvoudig zijn te voorkomen en op relatief
eenvoudige wijze kunnen worden beëindigd en beëindigd kunnen worden gehouden. In de
gegeven omstandigheden moet het algemeen belang dat is gediend bij handhaving van de
onderhavige wet- en regelgeving dan ook zwaarwegender worden geacht dan het belang van de
overtreder bij voortzetting van de overtredingen.
De DCMR schat dat de kans op herhaling van de overtreding aannemelijk is. Daarom stelt zij voor
om preventief de last onder dwangsom door te zetten zodat niet alleen de huidige overtredingen
ongedaan worden gemaakt, maar verdere herhaling in de toekomst wordt voorkomen
3. Aanpak/uitvoering
Voorgesteld wordt aan AIV Asbest B.V. een last onder dwangsom op te leggen conform
bijgevoegde ontwerp-brief.
4. Communicatie/Burgerparticipatie/Servicepunt
N.v.t.
5. Duurzaamheid
Een goede naleving van milieuvoorschriften door bedrijven is van belang voor een veilige en
schone leefomgeving.
6. Kosten, baten en dekking
De kosten van de inzet van de DCMR in deze handhavingszaak komen ten laste van het Werkplan
DCMR 2019.
7. Risicomanagement en weerstandvermogen
Tegen het besluit bestaat voor A.I.V. Asbest B.V. om bezwaar in te dienen. De kans dat dit besluit
bij de bestuursrechter geen stand houdt is erg klein.
8. Toelichting
N.v.t.
9. Samenvatting
N.v.t.
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