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Geachte vennoten,
Bij brief van 3 deccmber 201 8, kenmerk ODH-2018-00154512, hebben wij het voomemon geuit om een last
onder dwangsom op te leggen. Deze brief hebben wij u gestuurd naar aanleiding van controles op 22
februari 2018 en 9 november 2018
toezichthoud€r van de Omgevingsdienst
Haaglandcn, uitgevoerd met betrekking tot de locatie Lange Broekweg 32 te Naaldwijk. Het doel van dc
controles was om na te gaan in hoeverre u zich houdt aan de geldende milieuregels. Tijdens de controles is
vastgesteld dat onjuist ingevulde begeleidingsbrieven worden çvoerd bij het transport van asbesthoudend
afual. Met deze brief zetten wij het op 3 december 2018 geuite voornemen om in een besluit.

door

Onder het kopje 'Overtreding' is vermeld welk voorschrift u overtre€dt. Onder het kopje'Besluit' staat
vermeld utat u moet doen of nalatcn om te voorkomen dat u een dwangsom moet bet¡alen en binnen r¡velkc
termijn. Ook staat hier vermeld wat de consequentie is wanneer wordt geconstateerd dat de overtreding zich
herhaalt. De begunstigingstermijn is de termijn waarbinnen wij u nogmaals in de gelegenheid stellen om de
overtreding ongedaan te maken zonder dat u aan ons een dwangsom moet betalen.
Vanwege procedurele omstandigheden is de termijn, gelegen tussen de constatering en deze last, langer
dan wenselijk. Hiervoor bieden wij onze excuses aan. Dit doet cchter geen afbreuk aan de gcconstateerde
overtreding.

WcttcliJk kedor
Op de registratie en (het melden van) de ontvangst van atualstoffen zijn hoofdstuk 10 van de Wet
milieubeheer (verder: Wm), het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (verder: Besluit
mbga) en de Regeling melden bedrijfsafoalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (verder: Regeling mbga) van
toepassing.

ln het belang van een goede en democralische bestuursvoering passen wij de Wet openbaarheid van
bestuur toe bij handhavingsbesluiten (artikel

I

van de Wet openbaarheid van bestuur).
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Owftrdlng
Tijdcnc dc conirolo is vaatgesteld dat u de milieuwct- cn rogclgeving overtreedt. U dient aan de volgende
artikolcn cn voor¡chriftcn tc voldocn om dezc overtrcding op le heffen:
Vastgcstcld is dat onjuist cn onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven worden gevoerd bij het
trensport van asbesthoudcnd ¡fvel, Op de begclcidingsbrieven wordt onder mcer cen onJuiste
ontdoener on ccn onjuist afvalstroomnummcr vcrmeld.
l.liordoor overtrccdt u hct gestcldc in artikol '10.44 van de Wm in samenhang met artikel 12 van het
tsesluit mbga on artiksl 6 van dc Rcgcling mbga.

r

De van toepassing zijnde wet- en rogclgeving en voorschriftcn trcft u aan als bijlage,
Ad mi n l¡tr*lan¡

oontrolo
Op 7 novcmbcr 2018 zijn bijW&W asbcstsancring cn rloopwcrkzaamhcdcn BV bcgclcidingsbrievcn

opgovraagd. Met betrekking tot de volgende afvalstromen zijn begelcidingsbrieven ontvangen aangaande de
afvoor van asbest:
Catsheuvcl te Don Haag (7 transportrn/bcgcleidingsbrieven in de periode Juli Um augustus 2018);
Kronenburgstraat 12 te Schiphol (10 transporten/begeleidingsbrieven in de periode juli Um september

-

20181;

Anthony Fokkcrwcg 69 tc Rottcrdam (3 transportcn/begelcidingsbricven in de pcriodc juli Um augustus
2018);
Baarleseweg te Alphcn (1 transporU begeleidingsbrief);
Tonissenweg 1 Tonge. (1 transport/begelcidingsbrief).
Tevens zijn vveegbonnen en een aantal AMvB afvalstroomg€gevens verstrekt aangaarde de venrerker
Afvalzorg Deponie BV, Nauorna I te Assendelft,

-

Uit dc administraticro controle blijkt dat er door G.A. Doorzo met betrekking tot dc afuoer van asbest
afkomstig van de diverse asbestsaneringslocaties structureel onjuisUonvolledig ingevulde
begeleidingsbrieven tfidens het transport van asbest zíjn gevoerd. De voorbeelden zijn opçnomen in de

bijlaç.
Bovocgdhoid
Wij hebben tot taak zorg tê dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de voorschriften die van
toepassing zijn op hct vervoer van bedrijfsafualstoffen en gevaarlijke afvalstoffen op grond van artikel 10.44
van de Wm. Dit vlocit voort uit artikel 18.2c, eerste lid, van de Wm.
Wij morken u aan als degene die het in zijn macht heeft om de overtreding te (doen laten) beëindigen en
beëindigd te houdon.
De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang is neergelegd in a¡likel122 van de
Provinciewet. Artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) geeft de mogelijkheid om in
plaats hiervan een last onder dwangsom op te leggen.

Zionrwijzr
Wij hebben u in de brief van 3 december 2018 in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te rnaken. U
mondeling
hebt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en op 7 januari 2019 heeft
uw zienswijze kenbaar gemaakt.
Uw zienswijze houdt samengevat het volgende in.
U bent zich ervan bewust dat bij het transport van asbest volledige en juiste gegevens moeten worden
vermeld. Op dit moment is het voor u niet mogelijk hiervoor gebruik te maken van een geautomatiseerd
systeem. U hebt er daarom voor gekozen de gegevens handmatig in te vullen aan de hand van een correct
2
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voorbeeld. U hebt niet kunnen aangeven wanneer de goede werking van eon geautomatiseerde verwerking
kan worden gegarandeerd.
Onze reactie op uw zienswijze is als volgt.

Wij hebbcn herhaaldelijk vastgesteld dat tijdens het transport van asbest onjuisUonvolledig ingevulde
begeleidingsbrieven zijn gevoerd. Uit uw zienswijze blijkt dat u de gegevens handmatþ invult. Wij zijn van
mening dat het geheel van de administratíeve organisatie en de inteme controle van gegevens bepalend is
voor de juistheid en volledigheid van de begeleidingsbrieven. Op dit moment hebben wij niet de overtuiging
dat onjuisUonvolledig ingevulde begeleidingsbrieven bij het transport van asbest niet meer mogelijk zijn.
Wij vinden dat handhavend optreden nodig is om naleving van de regelçving af te dwingen.

Bolangonafrvrging
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk
voorschrift het bestuursorga¿¡n dat bevoegd is om op te treden met een last onder besh¡ursdwang of een last
onder dwangsom, ¡n de regel gebruik moetên maken van deze bevoegdheid. ln gevallen waarin het
bestuursorgaan de overtreder in bepaalde gevallen eerst waarschuwt en gelegenheid biedt tot herstel
voordat het een handhavingsbesluit voorbereidt, dient het zich in bcginsel te houden aan dit bclcid. Dit laat
echter onverlel dat slechts onder bijzondere omstandigheden van het bestuursorgaan mag worden gevergd,
af te zien van handhavend optreden. Derçlijke omstandigheden kunnen zich voordoen als corrcreet zicht op
legalisatie bestaat of als handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te
dienen belangen, dat behoort te worden afgezien van optreden in die concrete situatie.
Dc voornoemde ovcrtreding kan niet worden gelegaliseerd. Van bijzondere omstandighedcn dic er toc
leiden dat moet worden afgezien van handhavend optreden, is in uw situatie niet gebleken,

Beluit
Wijbesluiten:

1.

u te gelasten te voldoen aan artikel 10.44 van de Wm in samenhang met artikel 12van het Besluit
mbga en artikel 6 van de Regeling mbga. Dit kunt u doen door er voor te zorgen dat de bij het
transport van asbesthoudend afual gevoerde begeleftjingsbrieven volledig en juist zijn ingevuld;

2.
3.

dat per direct moet worden voldaan aan het gestelde onder 1.;
u cen dwangsom op te leggen van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per keer dat wordt
geconstateerd dat niet wordt voldaan aan hct gcstelde onder 1, met een submaximum van € 500,00
(zegge: vijftronderd euro) per week. Het maximurn van de te verbeuren dwangsommen is gesteld
op € 2.500,00 (zegge: tweeduizend en viffhonderd euro);
een geanonimiseerde versie van de integrale tekst van dit besluit te publiceren op de website van de

4.

Omgevingsdienst Haaglanden.
lndien na het verstrijken van de onder 2. gestelde termijn een herhaling van de overtreding wordt
geconstateerd, verbeurt u van rschtswege een dwangsom. Bij het bepalen van de termiJn en de hoogte van
de dwangsom hebben wij rekening gehouden met de aard en omvang van de overtreding,

Tcrmijn
Het uitgangspunt van de begunstigingstermijn moet zijn dat deze niet wezenlijk langer mag worden gesteld
dan noodzakelijk is om de overtreding ongedaan te maken. De termijn mag niet zo lang zijn dat het op
gedogen gaat lijken.
Het uitgangspunt moel zijn dat u voldoende tijd krijgt om de overtreding ongedaan te maken zonder dat
dwangsommen worden verbeurd. Een hersteltermijn is niet altijd vereist. Zo hoeft er geen hersteltermijn te
worden gegeven wanneer er geen maatregelen hoeven te worden gekoffen om de overtreding ongedaan te
maken.
3
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WiJ hobbon de tcrmijn gcctcld op por

dir¡ct omdet niot mocr tijd nodig is om te kunnen beoordelen of een
begcloidingsbrief juist on vollcdig is ingevuld.

Hoogtr dwanglom
De opgclcgde dwangsom heeft tot docl u tc prikkclen om hcrhaling van de overbeding uit cigcn beweging te
voorkomcn. Om die reden is cen inschatting gemaakt van de kosten die u moet maken om te voldoen aan
de rrvcttclijke oison. De dwangsom staat hiermee in redelijke verhouding tot de eard, emst en duur van de
overtroding.

Botrllng
Na clkc overtreding moct u uit cigen beweging binnen zes wcken dc genoemde bedragcn betalen. U kunt
de bedragcn overmaken op rrkrnlngnumm.r NL 61 tsNGH 0285 0105 73, tcn namo van

Provlncie Zuid-Holland, onder vermelding van 'last onder dwangsom' en de naam van uw bedrijf.

Rrcldlvr
Wij wijzcn u cr met nadruk op dat, indien hct maximale bedrag is verbeurd en de goconstateerde overtrcding
niet is opgchêvcn, ccn heroverweging plaatsvindt van hct nu gckozen sancticmiddcl.

Strdræht
Verdor wijzon wij u rr op dat bovengcnoernde ovcrtreding tevens een strafbaarfeit is waarvoor
strafoervolging mogelijk is. De termijn die u in deze brief is gegeven om een einde te maken aan de
overtreding, staat los van de bevoegdheid om over te gaan tot strafuervolging.

Vcrzonding
Om er zeker van te zijn dat u deze brief daadwerkelijk ontvangt, hebben wij deze brief aangetekend aan u

verzondcn en krijgt u ook gen kopie prr rcgulierc post.
Dit besluit treedt in werking op de dag na dagtekening van dit besluit.
Hebl u nog vragen? Neem dan contact op met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde
voor dezen,

and,

Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage(n):

-

Wet- en regelgeving, met kenmerk ODH-2019-00013210;
Afschrift controlebevindingen, rnet kenmerk ODH-201S00013252

Afschrift:
G.A. Doorzo Containerseruice V.O.F., t.a.v
2673B,2 Naaldwijk;
G.A. Doorzo Containerservice V.O.F., t.a.v
2295LL Kwintsheul.

-

, Bruine Laantje 1,

-

De Driesprong 13,
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Bczwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur uw bezvvaarschrift, onder vermelding van 'Awb-bea¡laef ln de linkerbovenhoek van de enveloppe,
uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

ln het bea¡raarschrift moet het volgende staan:

o
o
.
.

de naam en hot adres van de índiener;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (maak een kopie of noem het
kenmerk);
de argumenten voor het bearaar,

Om uw bezwaar zo snel mogelijk af te kunnen handelcn, verzockcn wij u ook uw telefoonnummsr to
vermelden.

Voorlopigo voorzirning
Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrochter van
de Sector Bestuursrecht nn de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302,2500 EH Den Haag, ln dat geval
moet u griffnrocht betalen. U moct wel eerst cen bezwaarschrift hebben ingcdicnd.
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het
Digitaal loket bestuursrecht (htto#loket.recfilsoraãk.n¡/þssluussrect$.aspr). Voor het dþltaal ver¿enden van
het verzoek om voorlopige voorãening moet u beschikken over DigiD.
Wij vcrzoeken u een kopic van uw verzoek om voorlopige vouziening te sturen aan: Omgcvingsdiensú
Haaglanden, afdeling Toezicht & Handhaving Milieu, Posfbus 14060, 2501 GB Den Haag of via

fra¡rdlf@odr.n¿
Informatie
Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website:
wwrr. zuid-holland. nl.
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Bijlage: Wct- ¡n regelgevlng

Ons kenmerk: ODH-201 9-0001 321 0

Wct milicubchecr

Artlkel 10.37 Wet milieubeheer

1.

2.

Het is verboden zich door afgifte aan een ander van bedrijfsafualstoffen of gevaarlijke afualstoffen te
ontdoen.
Het verbod geldt niet indien bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan Een
persoon:

a.
b.

die krachtens artikel 10.45 of 10.48 bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen;
die bevoegd is de betrokken afvalstoffen nuttig toe te passen of te verwijderen:
1". krachtens hoofdstuk I ofop grond van een omgevingsvergunning;
op grond van een krachtens artikel 10.2, tweede lid, verleende vrl¡stelling of een ontheffing
krachtens artikel 10.63, eerste of tweede lid, van het verbod, bedoeld in artikel 10.2, eerste lid;
3o. krachtens artikel 10.52;
4o. op grond van een krachtens artikef 10.54, derde lid, verleende vrijstolling of een ontheffìng
kachtens artikel 10.63, tweede lid, van het verbod, bedoeld in artikel 10.54, eerste lid;
die krachtens artikel 10.50 is vrijgesteld van de verplichtinçn, gesteld bijof krachtens de arllkelen
10.38 tot en met 10.40, 10.45, 10.46 en 10.48;
die op grond van een krachtens de Waterwet verleende vergunning bevo€gd is de betrokken
afoalstoffen te lozen, danwel aan boord van een vaartuig of lucfrtvaartuig te nemen met het
oogmerk ze te lozen;
die krachtens de Watenuet bevoegd is afvalstoffen van de betrokken aard en samenstelling te
brengen in oppervlaktewateren;
die in een ander land dan Nederland is gevestigd, en dþ overeenkomstig de EG-verordening
overbrenging van afvalstoffen en titel 10.7 die afualstoffen naar dat land brengrt;
díe krachtens artikel 10.55 bevoegd is de betrokken afvalstoffen te vervoeren of te verhandelen.

2.

c.
d.
e.
f.
g.

Artikcl 10.38 Wct milieubeheer
1.
Degene die zbh van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen ontdoet door deze af te geven aan
een persoon als bedoeld in artlkel 10.37, tweede lid, onder a tot en met f, registreert met betrekking tot

zodanige afgifte:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

2
3,

de datum van afgifte;
de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgogoven;
de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
de voorgenornen wiJze van beheer van de afvalstoffen;
ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te
vervoeren naar degene voor wie deze ziin bestemd: diens naam en adres en de naam en het
adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.
De geregistreerde gegevens worden ten minste v¡î jaar bewaard en gedurende die periode door de
afvalstoffenhouder ter beschikking gehouden van degenen die zijn belast met het toezicht of de
douanecontrole op de naleving van de wet en van voorgaande afualstoffenhouders.
Een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a of b, die zich van bedrijfsafoalstoffen of
gevaarlijke afvalstoffen ontdoel door deze af te geven aan een andere zodanige pef€oon, meldt met
betrekking tot een zodanige afgifte de in het eerste lid bedoelde gegevens aan een door Onze Minister
aan te wijzen instantie.

Artlk.l

1.

10.39 Wet mllieub¡hcor
Degene die zich van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afualstoffen ontdoet door afgifte aan een persoon
als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a tot en met e, verstrekt:
Pagina 1 van 4

a.

aan &ze persoon âcn omschrijving van aard, eigenschappen cn samcnstelling van dic
afvalstoffen;
aan dcgonc dic opdracht hocft de afvalstoflcn naar die pêrsoon te vervoeron, een
bcgeleidingsbrief.
De begeleidingsbrief bevat ten minsto de ín het eerste lid, onder a, en de in artikel 10.38, oerste lid,
bedoelde gogevens.

b.

2.

Artik¡l 10.4{l W.t mllbubrh¡cr

1.

Een pcrsoon als bedocld in artikel 10.37, tweode lid, onder a of b, aan wie bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke afvalstofien worden afgegeven, meldt met belrekking tot een zodanige afglfte, aan een door
Onze Miníster aan te wijzen instantie:
de datum van afgifte;
de naam en het adres van dcgcnc van wie de afvalstoffen afkomstig zijn;
de gebruikclijkc bcnaming cn de hoeveelheid van dc afvalstoffen;
de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
de wfze waarop de afualstofien nuttlg worden toegepast of worden venruijderd;
ingoval de afgifte geschicdt door tusssnkomst van cen ander die opdracht hed de afvalstoffen naar
hem te vervoeren: diens naam en adros cn de naam en het adres van degene in wiens opdracht

a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
3.

hct vcrvocr gcschicdt.
Hct is een persoon als bedoeld in het eerste lid verboden bedrijfsafvalstoffcn of gevaarlijke afualstoffen
in ontvangst te nemen zonder dat hem daarbij een omschrijving en een beçleidingsbrief als bedoeld in
artikel 10.39, eerste lid, onder a cn b, worden verstrekt.
Op verzoek van gedeputecrde staten van een provincie of burgemeester en nothouders van eon
gemeente die terzake bevoegd gezag zijn, worden de gegevens, als bedoeld in het eerste lid, aan
çdcputeerde stiaten of burgemeester en wethouders gczondcn.
10.44 Wf mili¡ub¡hccr
Degene die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afualstoffen vervoert, is verplicht zolang hij die afvalstoffen
onder zich heeft, een begeleidingsbrief als bedoeld in afiíkel 10.39 bij die afualstoffen aanwezig te
hebben,
Hij geeft, indien een ander de afualstoffen in ontvangsl neemt, de begeleidingsbrief aan die ander af, bij
dat in ontvangst nemen.
Bij of krachtens algemene maalregel van bestuur worden reçls gesteld rnet betrekking tot de wijze
waarop aan de verplichtingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, uitvoering wordt gegeven. Tevens
kunnen daarbij categorieën van gevallen worden aangewezen wearvoor zodanige verplichtingen niet
gelden.

Artik¡l

'1.

2
3.

Besl uit mclden bed

rijfaafvalctoff¡n cn gevaarlijkc afvd¡toffcn

Artlkol 2 Bcslult mclden bcdrijfsafvalstoffon on govaarllJkc rfval¡tofrcn

1.

2.

De in artikel 10.40, eerste lid, van de wet gestelde verplichting geldt niet voor andere dan de ingevolge
het tweede lid aangewezen categorieåån van gevallen,
Als categorieën van gevallen waarvoor de in artikel 10.40, eerste lid, van de wet gestelde verplichting
geldt, worden aangcwezen de categoricön van gevallen waarin:
de afgifte geschiedt aan een persoon als bedoeld in artikel 10.37, twe€de lid, onder b, aanhef en
onder 1o, van de wet die een inrichting drijft:
1". als bedoeld in categorie 28.4 van bijlage l, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht, niet zijnde
een inrichting voor:
uitsluitend het opslaan, overslaan, verwerken of het verrichten van een combinatie van
deze handelingen met betrekking tot schonc kunststoffen,
uitsluitend het opslaan, overslaan, verwerken of het verríchten van een combinatie van
deze handelingen met betrekking tot banden,
uitsluitend het opslaan, overslaan, venrverken of het verrichten van een combinatie van
deze handelingen met betrekking tot kabelschroot omhuld of gei'soleerd met kunststoffen,
niet zijnde grondkabels,

a-

a.
b.

c.

2

d.

uitsluítend een combinatie vân de handelingen van het opslaan, overslaan of veníerken
met betrekking tot papier, textiel, feno- of non-ferrometalen, schroot, schone
kunststoffen, glas, banden, kabelschroot omhuld of geì'soleerd met kunststoffen, niet
zijnde grondkabels, of een combinalie van deze afualstoffen,
uitsluítend het verrichten van de handelingen: het opslaan, overslaan, verwerken of een
combinatie van deze handelingen met betrekking tot afgedankte batterijen of a@u's als
bedoeld in de Regeling beheer batterijen ên accu's 2008, afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur als bedoeld in de Regeling afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, autowrakken als bedoeld in hot Besluit beheer autowrakken, of
een combinatie daarvan, indien voor de desbetreffende batterijen of accu's, elektrische
en elektronische apparatuur of autowrakken verslag wordt gedaan als bedoeld in
respectievelflk artlkel 13, eerste lid, van de Regeling beheer batterijen en accu's 2008 of
artikel 15, eerste lid, van het B€sluit beheer autowrakken, of,
uitsluitend het verrichten van een combinatie van de handelingen, bedoeld in de
onderdelen a tot en met e;
voor het opslaan van verontreinigde grond, waaronder begrepen veronlrcinigde baggerspecie,
die van buiten de inrichting afkomstig is, met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 50
ma of meer;
voor het overslaan van huishoudelijke afualstoffen of bedrijfsafvalstoffen, die van buiten de
inrichting aftomstig zijn, met een opslagpapaciteit ten aanãen daarvan van 50 m3 of meer;
voor het sorteren van bouw- en sloopafvalstoffen met eon opslagcapaciteit van meer dan 50

e.

f.

2".
3".

4".

m3,

of

5o.

voor het composteren van groenafual met een vemrerkingscapaciteit van rneer dan 50 m3 per
jaar, en
de afgifte, bedoeld onder a, geen betrekking heeft op bedrijfsatoalstoffen of çvaarlijke atualstoffen
die behoren tot een in bijlage I aangegeven categorie.
Een persoon als bedoeld in artikel 10.40, cerste lid, van de wet voor wie de in dat lid gestelde
verplichting ingevolge dit besluit niet geldt, registreert de in dat lid bedoelde gþgevens op e€n zodanige
wijze dat;
controle daarvan door degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet binnen
een redelijke termijn mogelijk is, en
deze gedurende ten minste vijf jaar zijn te raadplegen.
Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van
registreren.

b.

3.

a.

4.

b.

Artlkel 3 Beclult melden bedr[frafvalstoffcn cn gwaarlljko afvalstoffen

1.

2.
3.

Aan artikel 10.40, eerste lid, aanhef en onder b, van de wet wordt uitvoering gegsven door het melden
van de naam en het adres van degene aan wie met het oog op de desbetreffende afgifte een
afvalstroom num mer is verstrekt,
Degene die een melding als bedoeld in artikel iO.¿0, eerste lid, van de wet doet, meldt daarbij tevens
de van toepassing zijnde code van de afualstoffenlijst en het voor de ontvangst van de afvalstoffen
verstrekte afoalstroom num mer.
De in artikel 10.40, eerste lid, aanhef en onder d, van de wet gestelde verplichting geldt niet in de
categorieën van gevallen waarin het betreft de afgifte van:
door route-inzameling verkregen afvalstoffen, of
door inzameling verkregen afvalstoffen die behoren tot een door Onze Minister aangewezen
categorie.
De in artikel 10.40, eerste lid, aanhef en onder f, van de wet gestelde verplichting geldt niet voor een
andere categorie van gevallen dan die waarin de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die
opdracht had de afualstoffen in te zamelen en naar hem te vervoeren.
De melding, bedoeld in artikel 10.40, eerste lid, van de wet geschiedt:
binnen twee weken na afloop van de maand waarin een afgifte heeft plaatsgevonden, en
langs elektronische weg of schriftelijk.

a.
b.

4.
5.

a.
b.

3

6.

Bij rcgcling van Onzc Minigtcr kunncn nadoro rogcle wordcn gcatcld rnct bctrokking tot do ingevolgc
artikol 10.40, cerstc lid, van dc wct cn dit bcshlit tc meldcn gcgcvcns en de wijze ì^/aarop de melding
wordt gedaan.

Artik.l

¡3

B¡lult m¡ldon bodrijfrefrvalrtofl¡n

on govearlijk.

¡fv.lttoffon

ln de categorieön van gevallen waarin de ingevolge artikel 10.40, eerste lid, aanhcf cn onder b of c,
voorzovcr hot bctrcft dc gcbruikelijke benaming, en d tot cn mct f, van dc wct cn artikel 3 te rnelden
gegevcns reeds aan de meldingsinstantie zijn gemeld en deze gegevens niet zijn gewijzígd, wordt, zolang
het voor de ontvangst van de afvalstoffcn verstrektc afvalstroomnummer niet is vervallen, aan artikel 10.40,
eerstc lid, van de wet uitvocring gtsgpvcn door het melden van hot afvalstroomnummor, het aantal afglften
en de totale hoeveolhcid afvalstoffcn die met het afvalstroomnummcr in dc voorafgaande maand in
ontvangst zijn gcnomcn.

Artlk¡l

1.

2.
3.

12 Ë¡¡lult m¡ld¡n bodrijfrdvalrtofftn on govaerlijk¡ efuel¡toffon
Onvermindcrd hct twccdc lid wordt voor de begelcidingsbrþf, bedoald in artikel 10.39, eerste lid, onder
b, van de wct gabruik gemaakt van oen bij regeling van Onze Minister vastgesteld formulier dat voor de
daarbij aengogro/cn categorieën van gevallcn verschillsnd kan worden vastgestold.
Onze Minister kan toestemming geven om gobruik te maken van egn andere gegevensdrager dan een
formulier als bcdocld in hct oorste lid.
Bij rcgcling van Onzc Ministcr kunncn nadcrc rcgels worden gcetcld mct betrekking tot de toepassing
van het ccrstc lid. Tcvens kunnen daarbij categorieön van çvallen worden aangawezen waarvoor de
vorplichting, bcdocld in hct cersle lid, niet geldt.

Rcgeli n g

m

clden bod rijfcafvalstsffen en govaarl ijko afvalctoffon

Art¡k l 0 Rogoling m¡ldon brdrijfsafval¡toffcn on gpvaarlijko afval¡toff¡n

1.

2.
3.
4.

Voor de beçleidingsbrief wordt gabruik gemaakt van het formulier dat is opçnomen in de bijlage ín
ondordool C, ondor 1.
ln afwijklng van hct eerste lid wordt voor de beçleidingsbrief gebruik gemaakt van het formulier dat is
opgsnomen in de bijlage in onderdeel C, onder 2, indien een schip zich ontdoet van afvalstoffen die aan
boord van dat schip zijn ontstaan.
ln het geval van route-inzameling vermeldt de inzamelaar op de begeleidingsbricf of op cen bijlagc bij
de begeleidíngsbrief de naam en het adres van de personen bij wie met gebruikmaking van die brief
afvalstoffen zijn ingezam eld.
ln het geval van meer transporten van dezelfde soort bedrijfsafvalstoffen met eenzelfde samenstelling
afkomstig van één locatie naar één bestemming in hetzelfde transportmiddel kan worden volstaan met
één begeleidingsbrief per werkweek, waarbij in de vrije ruimte van of in een bijlage bij die brief het
aantal en de tüdstippen van de transporten zijn vastgclcgd.
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c,rngêv¡ngsdienst

HAAGTANDEiI

Bijlage

2.

Gontrolebevindingen

kenmerk: ODH-201

9-0 0013252

Uit dc admini¡traticvc controle bliJkt dd door G.A. Doorzo mct b¡trekking tot do afvoer van asbost
aftomstig van de diverse asbestsaneringslocatlee ¡tructure¡l onjuisUonvolledig ingevulde
begeleidlngsbrioven tijdens het transport van asbest zljn gevoerd. Voorbeelden betr¡ffen:
Atuoer van 21,540 kg asbest heeft d.d. 8-8-2018 plaatsgevonden vanaf de locatie Catsheuvel te
Den Haag op de begeleidingsbrief met nummer 8C13948090 onder toepassing van
afval stroom nu m m er 07 01 87 629520 .
Het afualstroomnumrner is volgens het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) toegakend aan een
afualstroom afkomstig van Catsheuvel G18 te Den Haag met als ontdoener Excerpt BV. Op de
begeleidingsbrief staat echter als ontdoener W&W asbestsanering en sloopwerken BV aangegeven i.p,v.
Excerpt BV. Dit is niet in overeenstemming met het toegepaste afvalstroomnummer op de
begeleidingsbrief, Daarnaast ontbrcekt op dc begeleidingsbrief de datum van aanvang transport, de
datum van ontvangst lransport, de euralcode en de venrerkingsmethode. Tevens is op de
begeleidingsbrief niet ingevuld of er wel/niet sprake is van route-inzameling, inzamelaarsregellng of
repeterende vrachten;

¡

¡

Afvoer van 13.700 kg asbest heeft d.d. 18-7-?f18 plaatsgevonden vanaf dc localie Catsheuvel te
Den Haag op de begeleidingsbrief met nummer 8C13948071 onder toepassing van
afvalstroom num mer 070 I 87ô29520.
Het afvalstroornnummer is volgens het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) toegekend aan een
afualstroom afkomstig van Catsheuvel 6-18 te Den Haag met als ontdoener Excerpt BV. Er is bij deze
afoalstroom, volgens LMA geen sprake van toepassing van route-inzameling of de inzamelaarsregeling.
Op de begeleidingsbrief staat echter dat er sprake is van toepassing van de inzamelaarsregeling. Tevens
staat op de begeleídingsbrief W&W asbestsanering en sloopwerkzaamheden BV i.p.v. Excerpt BV als
ontdoener vermeld. Dit is niet in overeenstemming met het toegepaste afvalstroomnummer op de
begeleidingsbrief. Daarnaast ontbreekt op de begeleidingsbrief de dalum van aanvang transport, de
datum van ontvangst transport, de euralcode en de verwerkingsmethode;

Afvoer van 19.340 kg asbest heeft d.d. 2-8-2018 plaatsgevonden vanaf de locatie Catsheuvelte
Den Haag op de begeleidingsbrief rnet nummer 8C13948169 onder toepassing van
afval stroom nu m m er 07 01 87 629520.
Het afvalstroomnumrner is volgens het Landelijk Meldpunt Afualstoffen (LMA) toegekend aan êen

afvalstroom afkomstig van Catsheuvel 6-18 te Den Haag met als ontdoener Excerpt BV. Er is bij dezc
afvalstroom, volgens LMA geen sprake van toepassing van route'inzameling of de inzamclaarsregeling.
Op de begeleidingsbrief siaat echter dat er sprake is van toepassing van de inzamelaarsregeling.
Daarnaast staat op de begeleidingsbrief W&W asbestsanering en sloopwerkzaamheden BV i.p.v. Excerpt
BV als ontdoener vermeld. Dit is niet in overeenstemming met het toegepaste afualstroomnummer op de
begeleidingsbrief. Daarnaast ontbreekt op de begeleidingsbrief de datum van aanvang tsansport, de
datum van ontvangst transport, de euralcode en de verwerkingsmethode;

¡

Afvoer van 3.820 kg asbest heeft d.d. 16-7-2018 plaatsgevonden vanaf de locatie Kronenburghstraat te
Schiphol op de begeleidingsbrief met nummer 8C13948168 onder toepassing van
atualstroom nummer 0701 88629770.
Het afvalstroomnummer is volgens het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) toegekend aan een
afvalstroom afkomstig van de Kronenburghshaat l2 te Schiphol met als ontdoener Sodexho Altys BV. Er
is bij deze afvalstroom, volgens LMA geen sprake van toepassing van route-inzameling of de
inzamelaarsregeling.

omg.Ya ng¡ói.n¡t

HAAG tAilDEft
Op de begcleidlngsbricf staat echter dat cr sprake is van route-inzameling. Ïcvcns staat op de
begoleidingsbrbl W&W asbostsancring on sloopworken BV i.p.v. Sodexho AlÇs tsV als ontdoener
vormeld, Dit is niet in ovorçEnstcmming met het toogepasto afvalstroomnummer op de begeleidingsbrief
Daarnaasl ontbrockt op do bcgelcidingsbricf de datum ven aanveng transport, de datum van ontvangst
transport, de curalcodo on de verwerkingsmothodo;

r

Afvoer van 3.000 kg asbest heeft d.d. 26-7-2018 plaatsgevonden vanaf de locatie Anthony Fokkerweg 69
te Rotterdam op de begcleidingsbrief mot nummcr 8C13948077 onder toepassing van
afo alstroom nummor 07 01 87 627 57 4.
Het afvalstroomnumrner is volgens hct Landelijk Meldpunt Afualstoffen (LMA) toegekend aan een
afoalstroom afkomstig van de Anthony Fokkenvcg 69 te Rotterdam naar Deponie Nauorna , Nauerna 1 te
Asscndelft mst als ontdocncrW&W asbcstsancring en Sloopwcrkcn BV. Er is bij dczc afoalstroom,
volgcns LMA gccn sprakc van tocpassing van routc-inzameling of de inzamclaarsrcgcling.
Op de begeleidingsbrief staat echter dat er sprako is van toepassing van de inzamelaarsregeling. Dit is
nict in ovcrccnstemming met het tocgepaste afvalstroomnummcr op de begeleldlngsbrief. Daarnaast
ontbreekt op dc begcleidingsbrief de datum van aanvang transport, de datum van ontvangst transport, de
euralcode cn dc venrcrkingsmcthodc.
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