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Geachte raad,
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd
stuk.
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 1 juni 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het beroep dat Den Ouden Tanktransport
heeft ingesteld tegen een besluit van OZHZ (namens de gemeente) waarin 2 keer een last onder
dwangsom is opgelegd.
In april 2019 heeft OZHZ naar aanleiding van het incident dat in februari 2019 heeft
plaatsgevonden 2x een last onder dwangsom opgelegd, namelijk:
 Er is niet gehandeld volgens de procedure 'Veilig opwarmen'.
 Bij het opwarmen van chemicaliën mag de temperatuur niet hoger worden dan 20 graden
Celsius onder het vlampunt van de te verwarmen stof.
Het doel van deze twee dwangsommen was dat de procedures en het systeem zo ingericht zouden
worden dat een dergelijk incident in de toekomst niet meer zou kunnen ontstaan.
Op 4 juni 2020 heeft OZHZ geconstateerd dat er in de periode april 2019 – april 2020 geen
overtredingen zijn geconstateerd (intensieve controles uitgevoerd) en dat er maatregelen zijn
getroffen om herhaling te voorkomen. Op basis hiervan is besloten de 2 dwangsommen in te
trekken. Desondanks heeft OTT gebruik gemaakt van het recht om in beroep te gaan tegen het
besluit.
1 juni 2021 heeft de rechtbank zich hierover uitgesproken. De rechtbank heeft het besluit van
OZHZ vernietigd. Dit omdat er een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten
aan een dergelijk besluit ten grondslag moeten liggen. De temperatuurmetingen die de brandweer
tijdens het incident heeft gedaan voldoen hier niet aan. Voor de gemeente is het belangrijk dat den
Ouden naar aanleiding van de dubbele last onder dwangsom haar verantwoordelijkheid heeft
genomen en maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen.
Deze maatregelen maken inmiddels deel uit van de vergunningvoorschriften en zijn daarmee naar
de toekomst geborgd.

