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Beschikking handhavingsbesluit
Geachte directie,
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 de artikelen 28 en 39 van de Wet
bodembescherming.
Actieve openbaarmaking
De DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) 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 geïnformeerd.
Inleiding
Bij beschikking van 8 juli 2002 met kenmerk 943164/B30 hebben wij onder voorwaarden ingestemd
met een saneringsplan op hoofdlijnen voor een deel van een geval van ernstige bodemverontreiniging
op de locatie Deltaweg 150 te Vlaardingen. Dit geval, met de Wbb-code DC 622000164, is kadastraal
bekend gemeente Vlaardingen, sectie D, nummers 5745 (gedeeltelijk, thans 8287, 8288 en 8233),
6863 (thans 8231 en 8232) en 6868 (thans 8283, 8282 en 8234).
In een e-mail van 8 december 2016 heeft ing.
van Ingenieursbureau Mol de DCMR
meegedeeld dat zij op 7 december 2016 is benaderd nadat er tijdens graafwerkzaamheden ten
behoeve van explosievenonderzoek aan de Deltaweg 150 asbestverdacht plaatmateriaal was
aangetroffen. Tevens is in de e-mail meegedeeld dat bij het vervolgens ingestelde onderzoek op
meerdere laatste verschillende bodemvreemde materialen zijn geconstateerd in een strook van ca.
250 m2 langs de waterkant. Dit betrof deellocatie D van de hierboven genoemde beschikking.
Op 9 december 2016 heeft mevrouw
contact gehad met de toezichthouders
en
van het bureau bodem van de DCMR. De DCMR heeft hierbij benadrukt
dat, kort weergegeven, de gehele locatie een Wbb-locatie is en dat voor graafwerkzaamheden een
goedgekeurd saneringsplan noodzakelijk is . Ook is onder de aandacht gebracht dat de locatie waar
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gegraven is met bouwhekken dient te worden afgezet. Mevrouw
hiervan op 12 december 2016 per e-mail op de hoogte gebracht.

heeft uw medewerker

Overtredingen
Op 12 december 2016 hebben de heren
en
, toezichthouders van de
DCMR, op de locatie Deltaweg 150 een controle uitgevoerd. De toezichthouders hebben in het gebied
langs de waterkant van deellocatie D een sleuf van ruim 7 meter breed aangetroffen die tot ruim 1,25
m-mv was ontgraven. Tevens hebben de toezichthouders geconstateerd dat er ook bij de hoofdingang,
in deelgebied B, ontgravingswerkzaamheden plaatsvonden, waaronder het rooien van stronken. Ten
slotte is geconstateerd dat op deellocatie D een laag repac is aangebracht met een laagdikte van 0,4
meter.
Uit het bovenstaande blijkt dat sprake is van een aantal overtredingen.
U heeft op de deellocaties B en D van de locatie Deltaweg 150 ontgravingswerkzaamheden laten
uitvoeren en op deellocatie D repac aangebracht zonder dit bij ons te melden en zonder te beschikken
over een saneringsplan waarmee wij hebben ingestemd. Hierdoor heeft u de artikel 28, eerste lid, en
39, eerste lid, van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) overtreden.
Op grond van artikel 28, eerste lid, Wbb dient degene die voornemens is handelingen te verrichten ten
gevolge waarvan de bodem van een geval van ernstige verontreiniging wordt verplaatst, van dat
voornemen melding bij Gedeputeerde Staten te doen. Op grond van artikel 39, eerste lid, Wbb dient de
melding bedoeld in artikel 28 tevens vergezeld te gaan van de resultaten van een nader onderzoek
alsmede, indien het voornemen bestaat de bodem te saneren, van de resultaten van het
saneringsonderzoek en van een saneringsplan.
Voor de letterlijke tekst van de bovengenoemde wetsartikelen verwijzen wij naar de bijlage behorende
bij deze beschikking.
Zienswijze
In de brief van 22 december 2016 met kenmerk 999925766_9999239979 bent u in de gelegenheid
gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om een last onder dwangsom op te
leggen.
Tevens is in deze brief vermeld dat u binnen drie maanden na dagtekening van deze brief een nader
bodemonderzoek en een saneringsplan dient over te leggen voor de locaties waar is ontgraven en
repac is aangebracht. Het explosievenonderzoek mag eerst worden voortgezet nadat wij met het
saneringsplan hebben ingestemd. In het saneringsplan dient te worden beschreven op welke wijze de
reeds ontgraven grond en de aangebrachte repac wordt verwijderd. Het saneringsplan dient te voldoen
aan het bepaalde in artikel 39 van de Wbb en artikel 6.3 van de Provinciale milieuverordening
provincie Zuid-Holland.
U heeft van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen gebruikgemaakt. De door u op 16 januari
2017 mondeling ingediende zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat.
1. Benadrukt wordt dat het bedrijf betrokkenheid heeft getoond. Op het moment dat op de locatie
asbest werd gevonden, is dit gemeld aan Ingenieursbureau Mol. Een medewerker van Mol is op de
locatie gekomen en de werkzaamheden zijn direct gestopt.
2. Aan REASeuro is opdracht gegeven om een explosievenonderzoek uit te voeren. Op de vraag van
de heer
of dit bedrijf daarvoor toestemming had, is bevestigend geantwoord. Deze
toestemming
afkomstig van de gemeente Vlaardingen.
Bij het onderzoek stuitte men op een punt waarop de detectie werd verstoord. Daarop zijn
ontgravingswerkzaamheden verricht, zo’n één meter diep. Volgens de heer
is bij de
gemeente melding gedaan van deze ontgraving.
3. Inderdaad is op deellocatie D repac aangebracht. Mevrouw
van bureau Mol heeft aan
Van Adrighem geadviseerd en opgemerkt dat deze activiteit niet op basis van het Besluit
bodemkwaliteit behoeft te worden gemeld.
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4. Er is een melding op grond van het Activiteitenbesluit gedaan over de voorgenomen activiteiten,
zoals bijvoorbeeld het bouwen van een steiger en het opslaan van materiaal.
5. De heer
benadrukt nogmaals dat men altijd open is geweest over de activiteiten ter
plaatse en dat men ervan overtuigd was dat de werkzaamheden waren toegestaan en op de juiste
wijze waren gemeld waar dit nodig was.
Onze reactie op uw zienswijze is als volgt.
Uit hetgeen u als zienswijze hebt verwoord, maken wij op dat u zich heeft laten leiden door
mededelingen van door u ingeschakelde bureaus of bedrijven die aangaven dat meldingen waren
verricht dan wel melding niet noodzakelijk was op grond van de regelgeving.
Dit neemt niet weg dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor het in overeenstemming met de
geldende regelingen uitvoeren van werkzaamheden.
Daarbij komt nog dat uw zustermaatschappij Trading Company P. van Adrighem B.V. in 2013 een
vergelijkbare overtreding heeft begaan, waarvoor wij op 15 december 2015 een last onder dwangsom
hebben opgelegd.
Wij zijn dan ook van mening dat u wist dan wel had kunnen weten dat u alvorens handelingen te
verrichten ten gevolge waarvan de bodem van een geval van ernstige verontreiniging wordt verplaatst
hiervan bij ons melding had moeten doen.
Uw zienswijzen vormen voor ons geen aanleiding om 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. Gelet op de eerdere overtreding op het onderhavige terrein hebben wij niet het vertrouwen
dat zonder bestuurlijke maatregel overtreding zich in de toekomst niet meer zal voordoen. Wij leggen u
daarom een last onder dwangsom op. Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich in
casu niet tegen het opleggen van een last onder dwangsom. Het opleggen van een last onder
dwangsom in de onderhavige situatie is het meest proportionele middel, nu het gaat om een
overtreding waarvan herhaling door u op relatief eenvoudige wijze voorkomen kan worden.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen dwangsom verbeurt door tijdig en blijvend aan de last te voldoen.
De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de overtreding en dient als
prikkel om u te bewegen om herhaling van de overtreding te voorkomen. De last gaat in op de vierde
dag na de dag van inwerkingtreding van deze beschikking om te voorkomen dat u een dwangsom
verbeurt voordat u de beschikking heeft ontvangen.
Te nemen maatregelen
Om herhaling van de overtreding te voorkomen, dient de volgende maatregel te worden uitgevoerd.
- U dient, conform artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming, werkzaamheden in een
verontreinigde bodem pas uit te (laten) voeren, nadat u hiervan een melding bij ons heeft
gedaan.
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 wordt gelast om vanaf de vierde dag na de dag van inwerkingtreding van deze beschikking artikel
28, eerste lid, van de Wet bodembescherming na te leven.
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Wanneer u niet voldoet aan de last, verbeurt u een dwangsom van € 5.000 (vijfduizend euro) per
constatering dat genoemde bepaling wordt overtreden, tot een maximum van € 15.000 (vijftienduizend
euro). Per etmaal kan maximaal één dwangsom worden verbeurd.
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 waarop deze aan u is bekendgemaakt.
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 het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het
Secretariaat van de bezwarencommissie Awb, 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
Op 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 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EH Den Haag. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

mr. R.M. Thé
directeur

Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:
Inspectie Leefomgeving en Transport, Handhaving Water en Bodem, t.a.v. de heer H.
Colijn, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
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BIJLAGE
Artikel 28, eerste lid, Wet bodembescherming
Degene die voornemens is de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge
waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, doet van dat voornemen
melding bij gedeputeerde staten van de betrokken provincie.
Artikel 39 Wet bodembescherming
1. Indien een geval van ernstige verontreiniging wordt vermoed gaat de melding, bedoeld in
artikel 28, voor zover dit niet reeds ingevolge dat artikel is vereist, tevens vergezeld van de
resultaten van het nader onderzoek alsmede, indien het voornemen bestaat de bodem te saneren,
van de resultaten van het saneringsonderzoek en van een saneringsplan, dat in ieder geval inhoudt:
a. een nadere beschrijving van de wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd, waarbij is
aangegeven hoe aan artikel 38, eerste lid, zal worden voldaan;
b. een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd,
waaronder mede begrepen een nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de
sanering zal worden bereikt;
c. indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft: een beschrijving van
beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen die naar verwachting nodig zijn in het
belang van de bescherming van de bodem, alsmede een indicatie van de kosten van die
maatregelen;
d. een begroting van de kosten van de sanering en een overzicht van de daarvoor beschikbare
middelen;
e. indien de verontreinigde grond zal worden afgegraven of het verontreinigde grondwater zal
worden onttrokken, de bestemming van die grond onderscheidenlijk dat grondwater;
f. indien verontreinigde grond binnen het geval van de verontreiniging wordt verplaatst, een
beschrijving van de omstandigheden waaronder dit gebeurt;
g. het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn uitgevoerd;
h. indien de verontreiniging zich kan verspreiden en de saneringsmaatregelen zich uitstrekken
over een periode van drie jaar of meer:
1°. een overzicht van de tussentijds beoogde effecten, en de tijdstippen waarop
gedeputeerde staten schriftelijk worden geïnformeerd omtrent de effecten van de getroffen
maatregelen en in hoeverre deze overeenstemmen met de beoogde effecten;
2°. een beschrijving van een andere methode om de beoogde effecten, bedoeld onder b, te
bereiken, voor het geval de in het saneringsplan opgenomen methode niet tot die effecten zou
leiden.
Provinciale staten kunnen nadere regels stellen omtrent de gegevens die in het saneringsplan
worden opgenomen.
2. Het saneringsplan behoeft de instemming van gedeputeerde staten, die slechts met het plan
instemmen indien door de daarin beschreven sanering naar hun oordeel wordt voldaan aan het bij of
krachtens artikel 38 bepaalde. Gedeputeerde staten kunnen hun instemming aan het plan
onthouden, indien niet is voldaan aan het bepaalde bij of krachtens het eerste lid. Zij beslissen
hierover binnen vijftien weken na de indiening van het saneringsplan. Zij kunnen deze termijn binnen
zes weken na de datum van ontvangst van de melding verlengen met ten hoogste vijftien weken.
Met de uitvoering van het saneringsplan kan worden begonnen nadat gedeputeerde staten met dat
plan hebben ingestemd of die instemming van rechtswege is verleend. Aan de instemming kunnen
voorschriften worden verbonden. De instemming is van rechtswege verleend, indien gedeputeerde
staten niet binnen de instemmingstermijn van vijftien weken of voor de afloop van de termijn
waarmee is verlengd een beslissing hebben genomen. Een instemming van rechtswege wordt
aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.
3. Indien het voornemen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, inhoudt dat de sanering niet onmiddellijk
wordt uitgevoerd nadat de beschikking, bedoeld in artikel 29, eerste lid, is gegeven, kunnen
gedeputeerde staten bepalen dat de in het eerste lid bedoelde stukken niet reeds bij de melding
behoeven te worden ingediend.
4. Degene die de bodem saneert, meldt wijzigingen van het saneringsplan, waarmee door
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gedeputeerde staten is ingestemd, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering daarvan aan
gedeputeerde staten. Provinciale staten kunnen nadere regels stellen omtrent de gegevens die bij
de melding worden verstrekt. Artikel 28, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
5. Gedeputeerde staten kunnen naar aanleiding van de melding, bedoeld in het vierde lid,
aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering, die een wijziging inhouden van
onderdelen van het saneringsplan waarmee reeds is ingestemd.
1. Dit artikel is niet van toepassing op een melding als bedoeld in artikel 28, derde lid.
Artikel 6.3 Provinciale milieuverordening provincie Zuid-Holland
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming worden in het
saneringsplan de volgende gegevens vermeld:
A. Algemene gegevens
1°. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de
verontreiniging zich bevindt;
2°. een kadastrale kaart, welke ten hoogste dertien weken voor de indiening van het
saneringsplan door het kadaster is afgegeven, waarop het geval van verontreiniging is aangegeven;
3°. een uittreksel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt, welke ten
hoogste dertien weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven;
4°. het huidige en voorgenomen gebruik van het grondgebied waarop de verontreiniging zich
bevindt, alsmede de bestemming die op dit grondgebied rust volgens het vigerende
bestemmingsplan;
5°. de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het
grondgebied, bedoeld onder 1º, alsmede van de gebruiker daarvan;
6°. de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden;
7°. de naam en het adres van degene die de sanering feitelijk uitvoert;
8°. een overzicht van de bij de uitvoering van de sanering belanghebbende natuurlijke en
rechtspersonen;
9°. een tijdschema met een planning van de werkzaamheden, waarbij in ieder geval de datum
is aangegeven waarop met de sanering naar verwachting zal worden begonnen;
10°. een specificatie van de bij de uitvoering van de sanering betrokken bedrijven en instanties,
voorzover deze ten tijde van het indienen van het saneringsplan bekend zijn;
11°. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het werk
te kunnen uitvoeren;
12°. indien de sanering in fasen wordt uitgevoerd, als bedoeld in artikel 38, derde lid, van de
Wet bodembescherming: de voorgenomen fasering, alsmede de argumentatie om de sanering
gefaseerd uit te voeren;
13°. indien een deelsanering wordt uitgevoerd, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet
bodembescherming: de redenen daarvoor.
B. Keuze saneringsvariant
1°. de argumentatie voor de gekozen saneringsvariant met het saneringsdoel;
C. De te nemen maatregelen
1°. een beschrijving van de maatregelen die de sanering mogelijk moeten maken;
2°. een beschrijving van de te treffen (geo)hydrologische en andere technische voorzieningen
met de gekozen dimensionering en de invloed hiervan op de omgeving;
3°. een beschrijving van maatregelen die milieuhygiënisch ongewenste effecten als gevolg van
de sanering voorkomen of zoveel mogelijk beperken;
4°. indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd grondwater zal worden
onttrokken:
- de te verwachten hoeveelheid af te graven grond dan wel te onttrekken hoeveelheid
grondwater;
- indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd: de
redenen daarvoor;
5°. een weergave van de ontgravingscontour en het grondwateronttrekkingssysteem:
- vanuit bovenaanzicht bezien, aangegeven op een kadastrale kaart, welke ten hoogste
dertien weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven;
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- vanuit zijaanzicht bezien;
6°. gegevens over de kwaliteit en kwantiteit van de eventueel te gebruiken aanvulgrond;
7°. gegevens over de bestemming van overige verontreinigde stoffen die, naast de
verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering;
8°. een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de grondwatersanering wordt
gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd;
9°. een beschrijving van de wijze waarop de milieukundige begeleiding van de sanering
plaatsvindt, waartoe in elk geval behoort: het bijhouden van een logboek.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming kan het
vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid achterwege blijven
indien:
a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken,
b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en
c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op een saneringsplan dat betrekking heeft op een sanering
van de bodem ten aanzien waarvan artikel 9, vijfde lid, van het Besluit tankstations milieubeheer van
toepassing is.
Artikel 15, eerste lid, Besluit bodemkwaliteit
Het is verboden een werkzaamheid uit te voeren zonder daartoe verleende erkenning.
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