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De termijn vangt aan op de dag na de dag van veizending van di besluit. Gedurende deze 
termijn bent u geen dwangsom verschuldigd. 

Inwerkinritredina besluithezwaar 
Op grond van de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht tree& dit besluit 
onmiddellijk in werking. Ingevolge attikel 7:l van de Algemene wet bestuursrecht kan door 
belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. 
Di moet geschieden binnen een termijn van zes weken die ingaat op de dag na de dag van 
verzending van dit besluit en onder vermelding van 'Awb-bezwaaf in de linkerbovenhoek van 
enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602,2509 LP Den Haag. 

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van 
dit besluit niet. Gelet hierop kan -als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge 
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302,2500 EH Den Haag (bezoekadres 
Prins Clauslaan 60 te Den Haag), een verzoek tot het t r e k  van een voorlopige voorziening 
worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om een voorlopige voorziening te 
zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602,2509 LP Den Haag. 

Wy hebben meermalen gemerkt dat u uw badinrichting heeft gewijzigd enlof uitgebreid zonder ons 
van uw voornemen daartoe overeenkomstig artikel 10 van de Whvbz in kennis te stellen. Tijdens 

een gezamenlijk controlebezoek met onder andere de DCMR en de brandweer op 25 juni 2008 is + 

komen vast te staan dat verschillende bouwwerken zonder de gemeentelijke (aan1eg)vergunningen 
zijn opgericht. In september 2004 en op 25 juni 2008 heeft een toezichthouder van de afdeling 
Handhaving geconstateerd, dat u uw badinrichting had uitgebreid met een aantal bassins (in 2004 
een zoutbad en jacuzzi's en op 25 juni 2008 een nieuwe hammam en twee andere bassins) zonder 
ons hiervan van tevoren in kennis te stellen. Het gaat om de mogelijkheid dat wij de bassins kunnen 
toetsen aan de wettelijke eisen, bijvoorbeeld de turnovertijd, overloopvoorzieningen en dergelijke. 
Wij wijzen u erop dat u ons in het vervolg vooraf van dergelijke veranderingen in kennis dient te 
stellen. In de toekomst zullen wij niet schromen om in geval van overtreding handhavend op te 
treden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Slingerland van het bureau 
Bijzondere Bedrijven en Opsporing van de afdeling Handhaving van de directie Omgevings- 
diensten, telefoonnummer 070 - 441 70 62. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

M.H.J. van Wieringen-Wagenaar 
secretaris 
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