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Betreft
Last onder dwangsom op grond van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang met artikel 5:32
van de Algemene wet bestuursrecht; wegens het overtreden van vergunningvoorschrift 4.32
betreffende de inrichting aan de Elbeweg 125 in Rotterdam.
Actieve openbaarmaking
De DCMR Milieudienst Rijnmond hanteert als uitgangspunt dat alle documenten die zich bij de
DCMR bevinden in beginsel openbaar zijn. De DCMR is voornemens dit handhavingsbesluit
openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De
openbaarmaking zal gebeuren door het publiceren van onderhavig document op de website van de
DCMR (www.dcmr.nl). In een separaat te verzenden brief wordt u hierover nader geïnformeerd.
Inleiding
Uw inrichting betreft een inrichting voor het verwerken van sojabonen tot sojameel, white-flakes,
sojaolie en eiwitconcentraten.
Bij besluit van 26 juni 2000 hebben wij voor de activiteiten een vergunning verleend op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Voorheen was dit een vergunning in het
kader van de Wet milieubeheer.
Voorgeschiedenis
In de periode van 21 december 2016 tot en met 10januari 2017 zijn bij de meldkamer van de DCMR
Milieudienst Rijnmond tientallen klachten over geuroverlast, veroorzaakt door uw inrichting aan de
Elbeweg 125 te Rotterdam, binnengekomen. Op 21 december 2016 zijn uit Hoek van Holland vijf
klachten over een weeïge geur ingediend en op 22 december 2016 werden door bewoners van
Hoek van Holland 10 nieuwe geurklachten ingediend. Op vrijdag 6januari 2017 zijn 9 klachten over
een zurige of zuurkoollucht ingediend, vooral afkomstig uit Hoek van Holland. Op 9 januari 2017 zijn
19 klachten ingediend, waarbij geklaagd werd over een zoet/weeïge geur of ook een zuurkoollucht.
Deze klachten waren afkomstig uit Hoek van Holland.
Naar aanleiding van de binnengekomen klachten hebben medewerkers van de DCMR Milieudienst
Rijnmond op genoemde data op diverse locaties nabij uw inrichting en in Hoek van Holland,
onderzoeken ingesteld. Tijdens deze onderzoeken is geconstateerd dat u geurhinder buiten uw
inrichting veroorzaakte.
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Hiermee heeft u voorschrift 4.32 van uw omgevingsvergunning van 26 juni 2000 overtreden.
Voor de letterlijke tekst van dit voorschrift verwijzen wij naar de bijlage behorende bij deze
beschikking.
Zienswijze
In de brief van 23 januari 2017 met kenmerk 999928757_9999250626 bent u in de gelegenheid
gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om een last onder dwangsom op
te leggen.
Van deze mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt. In uw brief van 1 februari 2017, kenmerk
JH/DCMR/201 70201, heeft u samengevat de volgende zienswijzen naar voren gebracht.
Nadat u heeft uiteengezet welke processen en activiteiten binnen uw inrichting worden uitgevoerd,
merkt u opdat u onmiddellijk na de melding van de geurklachten op 21 december2016 onderzoek
heeft gedaan naar de mogelijke oorzaak/oorzaken van de geurklachten.
Daarbij is vastgesteld dat op 14 december 2016 is gestart op lijn 2 (ook wel de switchlijn genoemd)
met het verwerken van raapzaad nadat in de periode daaraan voorafgaande sojabonen werden
verwerkt op lijn 2.
U heeft onderzocht of het biofilter waarin de luchtstromen afkomstig van lijn 2 worden behandeld, de
oorzaak zou kunnen zijn van de geurklachten. Resultaat van uw onderzoek is dat het biofilter niet de
oorzaak kan zijn geweest.
U heeft ook direct onderzocht of er mogelijke afwijkingen/abnormaliteiten in de
verwerkingsprocessen in de extractie en raffinage zijn opgetreden, die de geurklachten hebben
kunnen veroorzaken. Op basis van uw onderzoek heeft u geen oorzaken kunnen aanwijzen.
Op 7 en 9januari 2017 zijn geurklachten ingediend, waarna u wederom onderzoek heeft uitgevoerd.
Het productieteam heeft een gedetailleerde analyse uitgevoerd naar kenmerkende verschillen in
bedrijfsvoering op deze twee dagen, die afwijken van andere dagen. Daarbij is gebleken dat
gedurende die dagen in januari 2017, evenals op 21 december 2016, een mengsel van raapzeep en
sojazeep was toegevoegd aan het (soja)meel op lijn 1.
Op basis van de uitgevoerde analyse zou dit een oorzaak kunnen zijn van de geurklachten op de
drie bovengenoemde data.
U merkt op dat het overigens niet vanzelfsprekend is dat dit toevoegen van een mengsel van
raapzeep en sojazeep aan het meel op lijn 1 een oorzaak van geurhinder is omdat het in 2014 en
2015 toevoegen van dit zeepmengsel aan het meel op lijn 1 niet heeft geleid tot geurklachten.
Omdat er werd geklaagd over een zuurkool’-geur heeft u op 10 en 11januari2017 monsters
genomen en daarbij is proefondervindelijk vastgesteld dat bij het mengen van raapzeep en sojazeep
een zuurkoolgeur waarneembaar was.
Vervolgens heeft u op 11januari 2017 in de praktijk getest of het toevoegen van een mengsel van
raapzeep en sojazeep aan meel een zuurkoolgeur veroorzaakt. De uitgevoerde praktijktest
bevestigde de waarneembaarheid van een zuurkoolgeur gedurende de periode dat het
zeepmengsel op het meel van lijn 1 werd toegevoegd.
Uw conclusie is dan ook dat het toevoegen van een mengsel van raapzeep en sojazeep aan het
meel van lijn 1 de verklaring is voor de geurklachten op de bovengenoemde drie dagen.
Om herhaling van geurhinder te voorkomen, heeft u een organisatorische maatregel getroffen die
voorkomt dat in de toekomst een mengsel van raapzeep en sojazeep op het meel van lijn 1 wordt
toegevoegd.
Met deze maatregel wordt voorkomen dat herhaling van geurklachten optreedt. U verzoekt ons dan
ook af te zien van het nemen van een sanctionerende maatregel.
Reactie zienswijze
Onze reactie op uw zienswijze is als volgt.
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Het is een goede zaak dat u na het indienen van de geurklachten bent gestart met een onderzoek

naar de oorzaak van de ingediende klachten. Uit uw analyse is gebleken dat de oorzaak van de
klachten ligt in het toevoegen van een mengsel van raapzeep en sojazeep op het meel van lijn 1.
U noemt de datum van 7januari 2017 in uw brief, het was echter 6januari 2017 dat de klachten
werden ingediend, die na onderzoek aan uw bedrijfsactiviteiten zijn toegewezen.
U geeft aan dat u een organisatorische maatregel heeft getroffen om te voorkomen dat een dergelijk
mengsel aan het meel van lijn 1 wordt toegevoegd. De maatregel is gericht op menselijke
besluitvorming en menselijk handelen.
De door u getroffen maatregel is geen technische maatregel, die ingrijpt in de procesvoering. De
maatregel is organisatorisch van aard en gericht op menselijk handelen.
Ondanks het feit dat u deze maatregel heeft getroffen, zijn op enkele dagen in februari 2017
wederom geurklachten ingediend die na onderzoek aan de bedrijfsactiviteiten binnen uw inrichting
zijn toegewezen. Op 6 en 14 februari 2017 werd één klacht ingediend, op 18 februari 2017 ontving
de DCMR zes klachten.
Wij zien dan ook aanleiding om een last onder dwangsom op te leggen die bedoeld is als prikkel om
u ertoe aan te zetten blijvend te handelen in lijn met de genomen organisatorische maatregel.
Onze conclusie is dat er geen aanleiding bestaat af te zien van het voornemen tot handhaving over
te gaan.

Overwegingen

Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en juridische
prioriteit. In het geval van overtreding van wetsartikelen en vergunningvoorschriften wordt dan ook
consequent opgetreden.
Verder zijn wij op grond van de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State in beginsel behoudens bijzondere omstandigheden gehouden wettelijke voorschriften te
handhaven. In de gegeven omstandigheden achten wij het algemeen belang dat is gediend bij
handhaving van de onderhavige wet- en regelgeving zwaarwegender dan uw belang bij voortzetting
van de overtredingen. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
—

—

Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende hebben wij niet (meer) het vertrouwen dat u
zonder bestuurlijke maatregel de overtredingen zult beëindigen. Wij zien ons dan ook genoodzaakt
u een last onder dwangsom op te leggen.
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich naar onze mening niet tegen het
opleggen van een last onder dwangsom. Het opleggen van een last onder dwangsom is in de
onderhavige situatie het meest proportionele middel, omdat het gaat om overtredingen welke door u
op relatief eenvoudige wijze beëindigd kunnen worden.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen last onder dwangsom verbeurt door tijdig en blijvend aan de
last te voldoen. De hoogte van de last onder dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de
overtreding, de geschatte kosten om herhaling van de overtreding te voorkomen en dient als prikkel
om u te bewegen de overtreding (een gedraging) te voorkomen.
De in de last opgenomen begunstigingstermijn is redelijk, omdat u zelf heeft aangegeven een
organisatorische maatregel te hebben getroffen die ertoe zal leiden dat geurhinder afkomstig van uw
bedrijfsactiviteiten zal worden voorkomen.

Te nemen maatregelen

Wij gelasten u om de overtreding te beëindigen dan wel te voorkomen door de emissies van de
installaties binnen uw inrichting zodanig te beperken dat onder normale bedrijfsomstandigheden (dat
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wil zeggen alle werkzaamheden in de inrichting die volgens de vergunning mogen worden
uitgevoerd, in- en uitbedrijfname inbegrepen) buiten de terreingrens geen geurhinder wordt
veroorzaakt (voorschrift 4.32 van de omgevingsvergunning van 26 juni 2000).
Besluit
Gelet op het vorenstaande besluiten wij op grond van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang
met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt.
U dient binnen één week na inwerkingtreding van deze beschikking (blijvend) te voldoen aan
voorschrift 4.32 van uw omgevingsvergunning van 26 juni 2000.
lndïen u niet aan de last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 30.000,-- (dertigduizend euro) per
keer dat wij constateren dat de emissies van de installaties buiten de terreingrens geurhinder
veroorzaken, tot een maximum van € 150.000 (honderdvijftigduizend euro)
Per periode van één week kan maximaal één dwangsom verbeuren.
Wij wijzen u er op dat het verbeuren van (maximale) dwangsommen niet met zich meebrengt dat de
overtredingen kunnen worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtredingen zullen
nadere maatregelen worden overwogen.
Inwerkingtreding besluit
Deze beschikking treedt in werking op de dag van verzending van deze beschikking.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van
een bezwaarschrift gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. de Awb
bezwarencommissie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Een bezwaarschrift kan worden ingediend
gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van deze beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
de gronden van het bezwaar.

-

-

-

-

Voorlopige voorziening
0p grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze kan een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket. rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.
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Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.
Hoogachtend,
Qeputeerde Staten van Zuid-Holla

r. R.M. Thé
directeur

Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:
ILenT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
DCMR Milieudienst Rijnmond, tav.
, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
Provincie Zuid-Holland, tav. afdeling Mobiliteit en Milieu, Postbus 90602, 2509 LP Den
Haag

-

-

-
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BIJLAGE
Tekst van voorschrift 4.32 van de revisievergunning van 26 iuni 2000
De emissies van de installaties moeten zodanig zijn beperkt, dat onder normale omstandigheden
(d.w.z. alle werkzaamheden in de inrichting die volgens de vergunning mogen worden uitgevoerd),
in- en uitbedrijfname inbegrepen, buiten de terreingrens geen geurhinder wordt veroorzaakt; v66r 16-2001 moet door ADM een vervolgstudie op het rapport FL2368 dd 29-1-1999 van Adviesbureau
Peutz zijn uitgevoerd en gerapporteerd aan de DCMR, betreffende de inventarisatie van
oorzaken van geurverspreiding, inmiddels uitgevoerde bestrijdingsmaatregelen en mogelijke verdere
maatregelen.
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Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 19 april
2017 tot opleggen last onder dwangsom aan Archer
Daniels Midland Europoort BV.

Geachte heer Van Oosten,

Op 22 mei 2017 heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht namens
Archer Daniels Midland Europoort BV. (hierna: ADM) een bezwaarschrift ingediend tegen ons
besluit van 19april 2017, kenmerk 999928757_9999260229, om aan ADM een last onder
dwangsom op te leggen. Wij hebben deze last opgelegd voor overtreding van voorschrift 4.32 van
de op 26 juni 2000 aan ADM verleende omgevingsvergunning.
In deze brief delen wij u onze beslissing mee op uw namens ADM ingediende bezwaren

Advies bezwarencommissie
Wij hebben uw bewaarschrift voorgelegd aan de bezwarencommissie. De bezwarencommissie
heeft op 20 september 2017 advies uitgebracht. De commissie adviseert de bezwaren ten

aanzien van de te korte begunstigingstermijn gegrond te verklaren en de overige bezwaren
ongegrond, en het besluit in stand te laten, met dien verstande dat de begunstigingstermijn wordt
verlengd tot zes weken na de beslissing op bezwaar.
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Ten aanzien van het verzoek tot vergoeding van de proceskosten adviseert de commissie deze
toe te kennen.
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In de bijlagen treft u het volledige advies van de bezwarencommissie aan, inclusief het verslag
van de hoorzitting. Dit advies maakt deel uit van ons besluit. Dit is in overeenstemming met artikel
3:49 van de Algemene wet bestuursrecht
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Besluit
Wij nemen het advies van de bezwarencommissie over. In overeenstemming met dit advies
hebben wij de volgende besluiten genomen:
Wij verklaren de door u namens Archer Daniels Midiand Europoort BV. op 22 mei 2017
1.
ingediende bezwaren tegen het besluit van 19 april 2017 tot het opleggen van een last
onder dwangsom wegens overtreding van de verleende omgevingsvergunning

2
3.

a gegrond wat betreft de begunstigingstermijn
b. ongegrond wat betreft de overige bezwaren.
Wil handhaven het besluit van 19 april 2017 onder verlenging van de
begunstigingstermijn tot zes weken na dagtekening van deze beslissing op bezwaar.
Wij kennen aan Archer Daniels Midland Europoort S V. een proceskostenvergoeding toe
van € 990 aan uw kantoor over te maken.

Beroep en voorlopige voorziening
Tegen het besluit op bezwaar kan door belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking
beroep worden aangetekend Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Sector
Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet
Op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening Dit moet worden gedaan bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht. Postbus 20302, 2500
EH Den Haag
Mocht u beroep instellen en eventueel een voorlopige voorziening aanvragen, dan verzoeken wij
u een kopie van het beroepschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan
de provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag en aan de DCMR Milieudienst
Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
Publicatie
Wij publiceren ons besluit over de door u ingediende bezwaren op de website van de provincie
Zuid-Holland Dit is vastgelegd in het publicatiebeleid 2017 van de provincie Deze publicatie
betreft het besluitvormingsformulier van Gedeputeerde Staten en de publiekssamenvatting
daarvan Wij sturen deze documenten als bijlagen mee
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Archer Daniels Midland Europoort B V. t .a v. de Directie. Postbus 1105. 3180 AC
Rozenburg

-Secretariaat van de bezwarencommissie t a v de heer E Gabriëls. Postbus 90602,
2509 LP Den Haag
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