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Geachte heer Van der Kaaij, 
 
Met betrekking tot naleving van de milieuvoorschriften en de Drank- en 
Horecawet door uw horecabedrijf berichten wij u als volgt. 
 
Inleiding  

Op dinsdag 29 januari 2013 heeft onze toezichthouder, de heer P. Verhagen, uw 
horecabedrijf op het adres Poststede 1 te Nieuwegein gecontroleerd op naleving 
van de voorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (verder: “het Activiteitenbesluit”) en de Drank- en Horecawet.    
 
Daarbij is vastgesteld dat u niet voldeed aan het bepaalde in artikel 20, vijfde lid 
van de Drank- en Horecawet en artikel 2.1, 1e lid van het Activiteitenbesluit. 
 
Drank- en Horecawet 
Voor wat betreft de Drank- en Horecawet informeren wij u over deze 
tekortkoming en stellen wij u in de gelegenheid deze te herstellen.  
 
Overtreding 

Aanduiding leeftijdsgrenzen 
Omdat uw horecabedrijf een horecalokaliteit heeft zoals bedoeld in artikel 1, 1e 
lid, vijfde gedachtestreepje van de Drank- en Horecawet, dient u op grond van 
artikel 20, vijfde lid van de Drank- en Horecawet bij de voor het publiek bestemde 
toegang van uw horecalokaliteit, duidelijk zichtbaar en goed leesbaar aan te 
geven welke leeftijdsgrenzen gelden. Onze toezichthouder heeft geconstateerd, 
dat bij de toegangsdeur van uw horecabedrijf een dergelijke leeftijdsaanduiding 
ontbrak. 
 
Om aan dit voorschrift te kunnen voldoen dient u bij de toegangsdeur duidelijk 
zichtbaar en goed leesbaar aan te geven welke leeftijdsgrenzen er gelden.  
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Wij stellen u in de gelegenheid bovengenoemde maatregel (aanbrengen 
leeftijdsaanduiding) binnen vier weken na verzenddatum van deze brief te treffen. 
Na afloop van deze termijn zullen wij controleren of u de maatregel heeft 
getroffen.  
 
Zorgplicht Activiteitenbesluit 
Volgens artikel 2.1, 1e lid van het Activiteitenbesluit, dient u er voor te zorgen, 
dat uw inrichting in een goede staat van onderhoud verkeert. Daarnaast dient u 
voor een doelmatig beheer van afvalstoffen te zorgen. Onze toezichthouder heeft 
geconstateerd dat het afgesloten gedeelte aan de achterzijde van uw inrichting 
niet in een goede staat van onderhoud verkeert. Hij zag namelijk dat enkele 
containers zo vol waren gepropt met bedrijfsafval, dat een groot gedeelte hiervan 
vanuit de containers op de grond was gevallen. Ook stonden er verschillende 
plastic vuilniszakken op de grond naast de containers. Enkele van deze zakken 
waren zodanig gescheurd en geopend dat een gedeelte van de inhoud op de 
grond lag. Op de grond lagen ook meerdere kartonnen dozen waarvan er enkele 
gevuld waren met bedrijfsafval.  
In verband hiermee stelde onze toezichthouder vast, dat u handelde in strijd met 
bovengenoemd voorschrift. 
 
Wij hebben u hierover al twee keer eerder op aangesproken. Namelijk op 17 april 
en 18 december 2012. Omdat wij u voldoende in de gelegenheid hebben gesteld 
om uw bedrijfsafval op de juiste wijze op te slaan en te beheren en u hieraan 
opnieuw geen gehoor heeft gegeven, informeren wij u met deze brief dat wij 
voornemens zijn een last onder dwangsom op te leggen.  
 
Overwegingen  

Op grond van vaste rechtspraak dienen wij handhavend op te treden, tenzij zich 
bijzondere omstandigheden voordoen. Als bijzondere omstandigheden worden in 
ieder geval aangemerkt concreet zicht op het opheffen van de overtreding door 
middel van het verlenen van een vergunning en de eventuele onevenredigheid 
van handhavend optreden.  
 
Wij menen, dat zich geen bijzondere omstandigheden voordoen en dat wij 
handhavend moeten optreden. Opheffen van de overtreding is namelijk slechts 
mogelijk door te voldoen aan de hiervoor genoemde voorschriften. Voorts kan uw 
belang slechts zijn gelegen in de kosten van herstel. Wij menen, dat dit geen 
belangen zijn, die prevaleren boven het algemene belang van de bescherming van 
het milieu. Ook overigens zijn ons geen bijzondere omstandigheden gebleken.  
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Bevoegdheid handhavend optreden  

Op grond van artikel 5.2 eerste lid sub a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en artikel 18.2 van de Wet milieubeheer zijn wij bevoegd 
handhavend op te treden. Op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet 
bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet zijn wij bevoegd u een last 
onder dwangsom op te leggen.  
 
Voornemen opleggen last onder dwangsom  

Indien u de overtreding weer opnieuw pleegt, zullen wij u een last onder 
dwangsom opleggen. De eventueel op te leggen last onder dwangsom zal € 500,- 
bedragen met een maximum van € 2.500.  
 
U kunt het opleggen van een dwangsom voorkomen door de overtreding niet 
meer te plegen. U kunt dit doen, door de nodige maatregelen te nemen, dat uw 
inrichting in een goede staat van onderhoud blijft verkeren. 
 
Zienswijze  

Binnen een week na verzenddatum van deze brief kunt u schriftelijk of mondeling 
uw zienswijze aan ons kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten 
aan het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Nieuwegein, ter 
attentie van de afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid, Postbus 1, 3430 AA 
Nieuwegein. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de heer P. Verhagen.  
 
Tot slot  

Wij wijzen u erop dat indien blijkt dat de overtreding opnieuw wordt gepleegd, wij 
hiervan proces-verbaal kunnen laten opmaken.  
Een kopie van deze brief zal aan het Regionaal MilieuTeam Utrecht van de politie 
worden gezonden. De politie heeft altijd de bevoegdheid om voor een overtreding 
proces-verbaal op te maken.  
 
 Met vriendelijke groet, 
 namens burgemeester en wethouders, 
  
  
  
 mevrouw dr. P.T. de Jong 
 hoofd afdeling Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid 
 
 
 Kopie aan  Regionaal MilieuTeam Utrecht, postbus 549, 3800 Am Amersfoort 
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