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Geachte directie,
Inleiding
Bij besluit van 28 juni 2013 heeft ons college van burgemeester en wethouders u een last
onder dwangsom opgelegd in verband met het niet naleven van:
- artikel 2.15, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- artikel 4.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 4.4, eerste lid,
onder c, van de Activiteitenregeling milieubeheer juncto voorschrift 6.2.1 van de PGS 15;
- artikel 4.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 4.10, eerste lid,
van de Activiteitenregeling milieubeheer.
Het betreft de inrichting aan de Van der Hoopstraat 2 te Krimpen aan den IJssel.
Verzoek om intrekking
Bij e-mail van 23 november 2017 heeft de heer R. Metselaar, qualitymanager binnen uw
bedrijf, ons college, overeenkomstig artikel 5:34, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht, verzocht om over te gaan tot het intrekken van de bovengenoemde last
onder dwangsom.
Overwegingen
De aan u opgelegde last onder dwangsom is inmiddels enkele jaren van kracht.
Gedurende deze periode zijn door medewerkers van de DCMR Milieudienst Rijnmond op
22 december 2016 en 10 augustus 2017 controles uitgevoerd binnen uw inrichting aan de
Van der Hoopstraat 2 te Krimpen aan den IJssel. Tijdens deze controles is geconstateerd
dat u in overeenstemming handelde met bovengenoemde artikelen. Wij zien dan ook geen
reden om niet aan uw verzoek te voldoen. Wij willen u er overigens wel op wijzen dat ons
college, indien in de toekomst onverhoopt toch weer een overtreding van bovengenoemde
artikelen wordt geconstateerd, opnieuw zal overgaan tot het treffen van handhavende
maatregelen.
Besluit
Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij
de aan u opgelegde last onder dwangsom van 28 juni 2013 in te trekken.
Inwerkingtreding besluit
Deze beschikking treedt in werking op de dag na de dag waarop deze aan u is verzonden.
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 gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

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.
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 Rotterdam, Sector
Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.
Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.
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