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Illegale bewoning in varkensstal Flevoland

In het tijdperk voor de komst van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi-en Vechtstreek, een nieuwe
organisatie met bijna 120 fte, werkten de milieucoordinatoren van de regiopolitie Flevoland samen
met inspecteurs van de Milieusamenwerking Flevoland (MSF)
De MSF was een kleine organisatie, gefinancierd
door de deelnemende partijen van gemeenten en
provincie. De milieucontroles werden in bedrijven
door milieu-inspecteurs uitgevoerd.

Stapelbedden voor de
meterkast.

Wanneer na die eerste, vooraf aangekondigde,
controle bleek dat binnen het flankerend beleid
hercontrole in aanwezigheid van politie moest
worden uitgevoerd, werden er afspraken gemaakt
om gemeenschappelijk op te treden. Bestuursrecht
en strafrecht stapten dan gezamenlijk het bedrijfsterrein op.
Door de jaren heen zijn er goede contacten uit die
samenwerking ontstaan. Je vond elkaar snel, zeker
als er iets bijzonders te melden was zoals in oktober
2012. Gelukkig zijn vele van hen bij de Omgevingsdienst gaan werken.
In Flevoland staan enkele zeer grote varkenshouderijen met ongeveer 10.000 varkens per bedrijf.
Enkele van deze bedrijven hebben zelfs varkens op
de eerste verdieping.
Ik werd gebeld door een mij bekende milieuinspecteur terwijl hij in een van die bedrijven liep.
Om in de stallen te komen moet iedereen, dus ook
controlerende (politie)ambtenaren, de zogenaamde
doucheprocedure doorlopen. Dit ter voorkoming
van dierziektes. Hij belde mij met de mededeling dat
hij, op weg naar de douche, in de “meterkast” slaapplaatsen voor Poolse arbeiders had aangetroffen.
Het bleek te gaan om de ruimte van ongeveer twee
bij drie meter waarin (hoog)spanningsregelkasten
waren geplaatst. De toegangsdeur was in eerste
instantie dicht en er lagen diverse spullen voor.
Je kon de ruimte niet zo maar inlopen. Maar deze
doortastende inspecteur wilde toch een en ander
bekijken, waarna de bedrijfsleider een aantal zaken
opruimde zodat binnen gekeken kon worden.

Er bleek duidelijk dat de
ruimte dienst deed als
woon/slaapvertrek.
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In die ruimte stonden twee stapelbedden met
matrassen. Verder trof hij er diverse zaken aan
zoals een televisietoestel, een verwarmingskacheltje, kleding, weekendtassen met inhoud,
slaapzakken, twee toilettasjes met toiletartikelen,
etenswaren en drank (bier en cola).
De bedrijfsleider verklaarde dat deze bedden
werden gebruikt als rustplaats voor personeel, als
er zeer vroeg varkens moesten worden afgevoerd.
Men kon dan even “uitrusten”. Ook als er ’s nachts
alarm was afgegaan, hoefde men niet altijd terug
naar huis.
Uiteindelijk werden door de inspecteur foto’s
gemaakt van de situatie, waarna de bedrijfsleider
werd gesommeerd alles op te ruimen en de ruimte
weer in te richten op de wijze waarvoor deze was
ontworpen. Formeel was dit namelijk een wijziging
binnen (het gebruik van) de inrichting die niet was
gemeld bij het bevoegd gezag.
Tijdens nader onderzoek lukte het ons om twee
Poolse werknemers in gebrekkig Duits te horen.
Het belangrijkste wat we te weten kwamen was
dat zij hier veertien dagen werkten, waarna ze
weer naar Polen teruggingen om van hun vrije
dagen te genieten.
Van de inspecteurs werden getuigenverklaringen
opgenomen en uiteindelijk werd na overleg met
het Functioneel Parket te Amsterdam, de bedrijfsleider gehoord. In eerste instantie als verdachte,
maar dat is later omgezet naar getuige.
De bedrijfsleider wilde niet toegeven dat de meterkast als woning dienst deed.
Hij verklaarde bijvoorbeeld dat de mannen in
een bedrijfswoning in Brabant sliepen (dit is ruim
140 kilometer daarvandaan!?). Hij werd later nog
enkele keren gehoord waarbij kleine onwaarheden
werden ontzenuwd. Bijvoorbeeld omdat de wijkagent in Brabant de bedrijfsleider aldaar hoorde en
te horen kreeg dat er nooit Polen van elders in de
Brabantse dienstwoning kwamen.
Uiteindelijk werd de in Duitsland woonachtige
eigenaar van de B.V. gehoord. Hij bezit meerdere
grote varkenshouderijen in Duitsland en Brabant.
Hij erkende dat een en ander niet volgens de
regels was georganiseerd. Er was inmiddels een
gewone huurwoning in Creil voor de Poolse
arbeiders gevonden. Het schikkingsvoorstel
van het FP van € 5000,-- is inmiddels betaald.
Rekening houdend met het bestemmingsplan
van de gemeente hebben wij proces-verbaal
opgemaakt terzake overtreding van artikel 2.1.1.c
en 2.1.1.e lid 1,2 en 3 Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht in verband met artikel 1a
onder 1e van de Wet op de economische
delicten.

