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Geachteheer De Vries.
Op 20 december2011 hebbenwij van u, als vertegenwoordigervan Frisleek en mede namens
de heer Bijlsma, Mulderspark 13 ate Leek, een handhavingsverzoekbrandveiligheid loods 5
Hummel Recycling bv, ontvangen.In de brief stelt u dat de door u genoemdeen als zodanig bekend staandeloods 5 van Hummel Recycling bv aan Mulderspark 17 te Leek door het bedrijf in
gebruik is genomen.Er worden volgens u kunststoffenopgeslagenen als gevolg van de hoeveelheid opgeslagenmateriaal kan volgens u niet worden voldaan aan de brandveiligheidseisen.
Na birurenkomstvan uw verzoek hebbenwij deze direct in behandelinggenomen.Wij hebbenu
bij brief van 23 december2012, met registratienummer2011009336,meegedeelddat de hoeveelheid opgeslagenmateriaal wel kan voldoen aan wat in deze loods aanwezigmag zijn volgens de op 7 september2009 verleendebouwvergunning.Daarnaastis geconstateerddat de
loods aan de gesteldebrandveiligheidsvereistenvoldoet en dat er daarom geenredenenzijn om
handhavendop te treden.
Op uw verzoek heeft op 20januari 2012 eenoverleg over het handhavingsverzoeken onze brief
van23 december2011 met de herenR. Thedingaen P.J.Arkema van de afdelingVeiligheid,
Vergunningverlening en Handhaving plaatsgevonden.Over de hoofcllijnen van het gesprekhebt
u dezelfde dag een e-mail van de heer Arkema ontvangen.Graagverwijzen wij naar de inhoud
hiervan.
In vervolg op het overleg heeft Frisleek een bezwaarschrifttegen onze briefvan 23 december
2011 ingediend en bovendien hebt uw een klacht ingediend.Naar aanleidinghiervan hebbenwij
vastgestelddat onzebrief van 23 december20ll zowel qua inhoud als vormgeving niet correct
was. Wij hebbenbeslotendat wij de brief van 23 december2012, met registratienummer
2011009336,intrekken. Wij stellenhiervoor in de plaatsdit nieuwebesluit.Overigensbent u
over de behandelingvan de klacht bij brief van 23 maart 2012 separaatgeihformeerd.
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Hercontrole
Op 27 maart en 3 april 2012 is door twee medewerkersvan de gemeenteeen hercontrole in
loods 5 van Hummel Recycling bv (hierna: Hummel) uitgevoerd.De medewerkershebbengeconstateerddat er een grote hoeveelheidkunststofmateriaalen papier in de loods is opgeslagen.
Op 27 maart2012 kon de hoeveelheidopgeslagenmateriaalniet met zekerheidworden vastgesteld. Na overleg op het gemeentehuisis beslotenom middels weging en telling de hoeveelheid
zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen.Dit heeft plaatsgevondenop 3 apil2012.
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Op verzoekvan de gemeentezijn steekproefsgewijs
eenaantalpallets,balenen bigbagsmet
materiaal op de weegbrug van Hummel gewogen.Daamaastzijn de in de loods aanwezigeaantallen geteld. Het gewicht per stuk vermenigvuldigt met het aantal geeft het totale gewicht.
Daarbij dient onderscheidgemaaktte worden in kunststof en papier, omdat de luurlast van beide materialenverschillend is. Het onderzoekheeft uitgewezen dataan gepersten gebaaldmateriaal circa 155 ton kunststofen circa 78 ton papierin loods 5 aanwezigwas.Daarnaastlag in de
loods eenhoeveelheidlosgestortpapierdie in redelijkheidgeschatis op 3 ton. Totaal aanpapier
was er dan circa 8l ton aanwezig.
Van de geconstateerdehoeveelhedenkan de vuurlast worden berekend.Hierbij mag niet worden
uitgegaanvan het totaal circa 236 ton aanwezigehoeveelheidmateriaal,maar moet onderscheid
worden gemaaktnaar het soort materiaal.De l'uurlast in loods 5 op het moment van controle is
berekendop circa 7800 MJ. Dit is meerdan de maximaaltoegestane
vuurlastvan 5700 MJ,
overeenkomendmet 300 ton vurenhout.
Volgens u mag in loods 5 niet meer dan circa 140ton kunststofmateriaal
worden opgeslagen.
Dit is eenjuiste constatering,overeenkomendmet een vuurlast van 300 ton vurenhout, als aangegevenin het rapport brandveiligheid loods 5 behorendebij de bouwvergunning van 7 september 2009. Een kopie van dit rapport,met nummer 052260-ll Rl, is in uw bezit.
Uit het voorgaandeconcluderenwij dat de vuurlast van het opgeslagenmateriaal in loods 5 op
het moment van controle hoger was dan de maximaal toegestanevuurlast, overeenkomendmet
300 ton wrenhout. De gemeentedient handhavendop te treden met betrekking tot de hoeveelheid opgeslagenmateriaalin loods 5. Opgemerktwordt dat onzemedewerkersin december
2All al geconstateerd
haddendat de loods aande gesteldebrandveiligheidseisen
voldoet.
Daarnaastmerken wij voor de volledigheid op dat loods 5 door Hummel gebruikt mag worden.
De bouwvergururingvan 7 september2009 is niet onherroepelijk,maar wel van kracht. Tegen
de vergunning is beroep ingesteld, maar dezeis niet geschorst.
Nu de hercontrole heeft uitgewezendat sprakeis van overtreding van de regelgevingmet betrekking tot de brandveiligheid van loods 5 van Hummel, meer specifiek de hoeveelheidopgeslagenmateriaal,zoudenwij uw verzoekom handhavingtoe moetenwijzen. Echter,sindskort
doet zich een complicatie voor.
Nieuwe regelgeving
Sinds 1 apil2012 is het Bouwbesluit2012inwerking getreden,waanneehet Bouwbesluit2003
is vervallen. Een van de veranderingenis een wijziging en de brandcompartimenteringvan gebouwen. In het Bouwbesluit 2003 was hiervoor een norrn voorgeschrevenvan 1000 m2,waar
onder anderede beperkingenaan de hoeveelheidopgeslagenmateriaal in loods 5 uit voortkwamen.
ln het nieuwe Bouwbeslnit2012geldt voor industridlegebouweneenbrandcompartimentering
van 2500 m2voor bestaandebouw en 3000 m'?voor nieuwbouw. Bij toepassingvan dezenieuwe
regelgevingkan de gemeentegeen eisenmeer stellen aan de hoeveelheidopgeslagenmateriaal
in de loods van Hummel. In geval Hummel op dit moment een omgevingsvergunningvoor de
bouw van een nieuwe loods aan zou vragen dan mag de gemeentegeen eisenmeer stellen aan
de opgeslagenhoeveelheidmateriaal.Wel blijft het mogelijk om anderebrandveiligheidseisen,
bijvoorbeeld de weerstandtegen branddoorslagen brandoverslag(WBDBO), te stellen.
Dit betekentdat wij, alvorenshandhavendop te treden,Hummel in de gelegenheidmoeten stellen om de eventueleovertreding te legaliseren.Met anderewoorden: Hummel kan een aalvraag
bij de gemeenteindienen met het verzoek de loods te vergunnenvolgens het nieuwe Bouwbesluit.

lnmiddels hebbenwij advies ingewonnenvan de Brandweer Leek. De bandweerstelt dat door
de invoeringvan het Bouwbesluit 2012de eis van de maximaleruurlast in loods 5 van Hummel
niet meer gehandhaafdkan worden. Alle gevels van de loods zijn voldoende brandwerend
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ding). De geconstateerdegevelwijzigingen hebbengeennadelig effect op de brandweertechnischetoetsingscriteriaen voldoet aan de brandvoorschriften.Ten opzichte van de verleende
bouwvergunning van 7 september2009 heeft de verplaatsingvan de deurenvan de zijgevelnaar
de voor- en achtergevelvoornamelijkpositievegevolgen.In de zijgevel bevindt zich geen
'zwakkeplaats'in de vorm van deuren(alleeneen vluchtdeur).Bij een eventuelebrand in loods
5 is de toegangvoor de brandweerverbeterd(de aanvalswegis korter met minder obstakels).
De brandweerheeft dit adviesgeverifieerdbij de RegionaleBrandweeren eenadviesbureau.
Alles overwegendezijn wij, als gevolg van de inwerkingtredingvan het Bouwbesluit2012, van
mening dat wij niet handhavendkunnen optredenmet betrekking tot de opgeslagenhoeveelheid
papier en kunststofin loods 5 van Hummel Recyclingbv.
Wij erkennendat naar aanleidingvan uw handhavingverzoek,achterafbezien,ten tijde van de
eerstecontroleop 22 december2011 meermateriaalaanwezigwas dan toegestaanvoigensde
vergunning. Wij haddenmoeten handhavenen omdat dit niet is gebeurd,bieden wij excuses
aan.
Nieuw besluit
motivatietrekkenwij onzebrief van 23 december201I in
Op basisvan de hiervoor aangegeven
en stellenhiervoor in de plaatsdit nieuwebesluit.Wij wijzen uw verzoekom handhavingaf.
in dezezaak is, hebbenwij een
Aangezienhet bedrijf Hummel Recyclingbv belanghebbende
is
kopie naar de provincie Gronineen
Tevens
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deze
brief
van
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U
hebt
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gen, afdeling Milieu verzonden.
de
heer Bijlsma op de hoogte stelt
Mulderspark 13 a te Leek ingediend.Wij gaanervan uit dat u
van de inhoud van dit besluit.
Wij verwachtendat wij u met dezebrief op eenjuiste wijze geihformeerdhebben.Als u nog
vragen hebt, dan kunt u contact opnemenmet de heer P.J. Arkema van de afdeling Veiligheid
Vergunningverleningen Handhaving,telefoonnummer(0594) 55 15 15'
Burgemeesteren wethoudersvan Leek,

\
.K. Hofman, Secretaris

Deze brief is uitgereikt op donderdagl9 april 2012 aanvertegenwoordigersvan Frisleek.
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Bezttatr
trekkenwij hierbij in de brief van 23 december2011, met regiZoals in dit besluit aangegeven,
stellen
dit besluitdaarvoorin de plaats.
en
2071009336,
stratienummer
(Awb) kunt u en kunnen anderebelanghebbenden
wet
bestuursrecht
Op grond van de Algemene
binnen een termijn van zes weken na dagtekeningvan dit besluit een gemotiveerdbezwaarschrift indienen bij burgemeesteren wethoudersvan de gemeenteLeek. U hebt reedsbezwaar
ingediend dat volgens de Awb wordt geachtte zijn gericht tegen dit nieuwe besluit. U kunt, naar
aanleiding van dit besluit, de grondenvan het bezwaarnog aanvullen of wijzigen. Formeel kan
dit tot tien dagenvoor de hoorzittingvan de CommissieBezwaarschriftendie op 25 apil2012
wordt gehouden.
Echter,vanwegede korte tijd bent u in de gelegenheidgesteldom uiterlijk 22 aprll2012 uw
gronden van bezwaar aan te r,ullen of te wijzigen. Wlj zijn ons er van bewust dat ook deze tijd
heel kort is. Daarom kunnen wij ons voorstellen dat op uw verzoek de hoorzitting over onderhavige bezwaarschrift wordt uitgesteld.Uw schriftelijk verzoek hiertoe ontvangenwij graaguiterlijk 23 april2012.
Wanneer er sprakeis van dringendespoeden niet kan worden gewacht op de beslissingop bezwaar,kan gemotiveerd een voorlopige voorziening worden gewaagd bij de voorzieningenrechPostbus150,9700 AD Groningen.Voor
ter van de rechtbankGroningen,sectorBestuursrecht,
de behandelingvan dit verzoek is griffierecht verschuldigd.Let op: voorwaardevoor het wagen
van een voorlopige voorziening is dat er een bezwaarschriftis ingediend.Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijgevoegdebrochureBezwaar maken.

Bijl.: I
I ex. Hummel Recyclingbv
Mulderspark 17
9351NR Leek
I ex. Provincie Groningen
T.a.v. afdelingMilieu
Postbus610
97OOAP GRONINGEN

