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Geachteheer,mevrouw,
Hierbij sturenwij u een kopie van het verslagdat wij hebbenontvangenvan de CommissieBezwaarschriftenLeek. Het verslagbetreftde hoorzittingdie de commissieheeft gehoudenover
met betrekkingtot Hummel
de bezwarentegenonzebesluitenop de handhavingsverzoeken
Recycling.Naar de inhoud kan kortheidshalvewordenverwezen.
Wij verwachtendat wij u met dezebrief op eenjuiste wijze geinformeerdhebben.Als u nog
vragenhebt, dan kunt u contactopnemenmet P.J.Arkema van de afdelingVeiligheid, Vergun(0594)55 l5 15.
ningverleningen Handhaving,telefoonnummer
meesteren wethoudersvan Leek,

mevrouw C. Huizing,
plv. afdelingsmanager
Veiligheid,
Vergunningverleningen Handhaving
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COMMI SSIE BEZ\4iAARS CHRIFTEN

Verslag van de openbarehoorzitting van de CommissieBezwaarschriftenop woensdag
l6 mei 2012am 19.45uur in het gemeentehuiste Leek.
Aanwezig.
De heerrnr. W. de Vries (voorzitter),mevrouwmr. A.B. van Ulsen(lid), mevrouwmr. E.M. KroeseRink (lid) en mevrouwmr. J.S.Greven(secretaris).
Namenshet collegevan burgemeesler
en wethouders:de heerp. Arkema.
Namensbezwaarde:
de heerJ. de Vries, de heerH.J. Klooster,cleheerJ. I{olstein(allennamensactiegroep Frisleek) en de heerW. I{oeksema(technischdeskundige).
De heer mr. R. van der \/elde (PlasBossinadeAdvocatenN.V.) heeft bij bnef van I I mei 2012, tngekomen l4 rnei 2012,latenwetendat derde-belanghebbende
HummelRecyclingB.V. niet aanwezigis
op de hoorzitting.
Op de publieketribuncis 1 persoonaanwezig.
Aan de ordc zijn twee bezwaarschrifteningedienddoor Frisleek.
Ifet eerstebezwaarschriftis ingediendbij briefvan l6 fcbruari 2012en ontvangenop l? februari 2A72,en is gcricht tegenhet besluit van het coltegevan burgemeesteren wethoudersvan de
gemeenteLeek van 23 decembcr2011.Het besluit heeft betrekking op de het niet handhavend
optreden tegenhet bedrijf Hummel Rccycling I}.V. aangezientijdens een controle op 22 december 201I geen overtredingen van de rcgelgeving met betrekking tot de brandveiligheid zijn geconstateerd.
I{et tweede bezw'aarschriftis ingediend bij brief van 23 maart 2Al2,tevens ontvangen op 23
maart 2012,en is gericht tegen het besluit van het collegevan burgemeester en wethoudcrs van
de gemeenteLeek van 28 februari 2012. Het besluit heeft betrekking op de afwijzing van een
handhavingsverzoek
van Frisleek tegen Hummel Recycling8.V., Mulderspark 17,93Sl NR te
Leek, voor wat betreft de deuren in loods 5.
De voorzitter opentde hoorzittingen stelt de ledenvan de commissieen secretarisvoor. Vervolgens
zethtj de procedureuiteenen geefl een korte samenvattingvan de ingediendebezwaren.Hij stelf voor
de twee bezwaarschriftenafzonderlijkte behandelen,alhoewelhet niet te voorkomenis dat beidezaken door elkaar lopen.Hij stelt de bezwaarde(n)in de gelegenheidhet eerstebezwaarsclrriflvoor wat
be1reflde brandveiligheid
toe 1elichten.
De heer De Vries overiegteenpleitnota en leesthieruit voor. Deze pleitnota wordt bij het verslagvan
de hoorzittinggevoegden maakl hiervan onderdeeluit.
Voorts voert de heerDe Vries aan dat de brandveiligheidgebaseerdis op bepaaldeaanxameswaarbij
brjvoorbeeldwordt uitgegaanvan een opstelplaatsvoor een brandweerautonaasteen sloot. Gebleken
is dat dezeslool niel geschiktis om te blussen.De heer De Vries benadruktdat hierdoordus een behoorlilk risico ontstaaten dat de gemeentehier niets aan doet.
De heer Hoeksema wlt aan dat de betreffendevergunningis afgegevenop basis van een bepaalde
ruurlasl waarbij eenbeggenzingis gesteldaan de iroeveelheidopgeslagenmateriaal.
De voorziffer stelt de veflegenwoordigervan het collegein de gelegenheidhet standpunttoe te lichten.
De heer Arkema geefl aan het zeerkwalijk te vinden dat Frisleek stelt dat de gemeenteniets doet.
Daarbij benadrukthij da1de aanrijtijdenen blustijden(5 minuten) haalbaarzijn.watnier belekenrdar
een brand brnnen60 minutengeblustmoet zijn. Het gaat om de brandwerendheid.De loods van
Hummel Recyclingis meerdan 60 minutenbrandwerend.

Vervolgensgeefthij aanda1artikel7.10 vanhet Bouwbesiuit2012momenteei
bestudeerd
wordt.ln
j.i.
is dat aande ordegeweest.Op dit momenlis de Veiligheidsreeengesprekmet Frisl-eekop 3 mei
gio Groningeningeschakeldom naardit artikel te kijken en hierovereenstandpuntin te nemen.
I)e voorzitter vraagtwanneereenantwoordvan de VeiiigheidsregioGroningenveru'achtkan worden.
De heer Arkema antwoordtdat het standpuntvan de VeiiigheidsregioGroningenover ongeveertwee
weken verwacht wordt. Het collegeis bezorgden wenstzo snelmogelijk duidelijkheidhierover.
De heer Holstein vraagtwaaroverde gemeentezich zorgenmaak1.Over de brandveiligheid?
De heer Arkema antwoordtdat het collegedejuiste juridischeprocedurewenstte volgen.
wordt.
De heer De Vries merl.1op dat het nog onduidehjkis wanneerer gehandhaafd
De voorzitter geeft aan dat indien eennonn wordt oveflredenhet bestuursorgaan
de verplichtingheefl
kan worden.Ifet bestuursorgaan
hierop te handhaven,maarhet kan ook zo zijn dater gelegaliseerd
heefl in dat geval de verplichtingde overtrederin de gelegenheidte slelleneenaanwaagin te dienen.
te handhaven.
Indien de overtrederdat niet doet dan dient het bestuursorgaan
De heer De Vries constateertdat in eerderebrieven vermeldwordt dat de gemeenteal eerdercontact
heeli opgenomenmet de brandweervoor wat betrefi de brandveiligheid.Houdt het vorenstaande
dan
in dat de brandweerzijn werk niet goedheeftgedaan?
de brandweerom adviesheeft gewaagd.
f)e voorzitter geefl aan da1de gemeentezekerheidshalve
De heer Ilolstein verbaastzich over het feit dat de heerArkema zich meerzorgenmaakt over het feit
ter plaatse.
dat dejuistejuridischeproceduregevolgdwordt dan overde brandveiligheid
De voorzitter verzoeklde heerHolsteinzakelijk te blijven.
van de deurenin loods5.
De heer Hoeksemauit zijn twijfels overde brandveiligheid
De voorzitter geeft aan dat dezeopmerkingbetrekkrngheefl op het tweedebezwaarschrift.De voorzitler vraagl aan partijen of zij nog iets wensentoe te voegenaanwat partijenal hebbenaangevoerd
met betrekkingtot het eerslebezwaarschrift.
(]een van de partijenwenstnog eenaanvulling1egeven.
De voorzitter stelt voor over te gaannaarde behandelingvan het tweedebezwaarschrift,de deurenin
in de gelcgenheid
het bezwaarschrift
loods5. Irlij steltallereerstde bezwaarde(n)
toe te lichten.
De heer De Vries vervolgt zijn pleitnotaop dit punt en leesthieruit voor.
Hij geef, aan dat loods 5 geenbijgebouwis omdat dezeloodsniet als ondergeschiktgebouw is aan te
rnerken.Bijgebouwen dienenop eenzelfdeperceelte staan.Loods 5 staalop eenanderperceelen is
bovendienhel grootstegebouwop dat perceel.
De heer Iloeksema verwijst in dat verbandnaarde definitie van bijgebouw.Er kan niet gesproken
worden over €en uitbreidingvan he1hoofdgebouw.bovendienbevindt de loodszich op een anderperceel als het lioofdgebouw.
De voorzitter stelt de vertegenwoordiger
van het collegein de gelegenheidhieropte reageren.
De heer Arkema geeft aan dat er sprakeis van 66nperceellangsde Tolbertervaart.Kadastraalzijn het
niet dezelfdepercelen.Wel zijn de percelengevestigdop het adresMulderspark17.Loods 5 is geen
hoofdgebouw.l-Iethoofdgebouwkan functionerenzonderloods 5, andersomis dit niet het geval.
I-oods 5 is dus functioneelafhankelijkvan het hoofdgebouw.
van de Raadvan
Mevrouw Kroese merkt op dat in eenuilspraakvan de Afdeling bestuursrechtspraak
Stalevan 2 maandengeleden,me1betrekkingto1een vliegveld,is bepaalddat gebouwendie meerdere
kadastralenummershebbenmaarwel op 66nperceelstaanals eengeheelkunnenworden beschouwd.
De beer Arkema merkt op dat op basisvan he1bouwbesluiter eenbepaaldeafstandmoet zrjn op basis waarvande branddoorslagberekendwordt.
heeft eenafstandvan 60 minutenaan
De heer Hoeksema geefi aandat het rapporl Stroopgeadvrseerd
parkeeflerrein
te lroudenaangezienhet terreinvoor loods 5 als
in gebruik is.
De heer De Vries benadruktdal het om gevaarzettinggaat,bovendienbestaatde loods uit belonplalen
en kunststof.Als er brand uitbreelctis de kans aanwezigdathet gehelegebouwinstorl.
De voorzitter Lraagtof partrjennog iets wensentoe te voegenaanwa1al is aangevoerd.
Geenvan de part4enwenstnog ietstoe le voegen.

De voorzitter geefteen korte uitlcg met betrekking1o1de vervolgprocedure.Hij stelt voor dat de
commissiede reactievan de VeiligheidsregioGroningen allvacht alvorenszij eenadvieszal formuleren. ln afwachtingvau dezereactiestelt hij voor beide bezwaarsclrriften
twee weken aan te houden.
De voorzitter \/raaglof parrijenhrermedekunnen instemnren.
Panr.lenstemmeuin met het r''oorslelI'an de voorzitter.
f)e voorzitter dankt partijen voor hun komst en sluit de hoorzitting.
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