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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 uw omgevingsvergunning dd. 15 juli
2008, uw omgevingsvergunning d.d. 30 december 2013 en de PGS 29 (versie 2008), betreffende de
inrichting aan de Montrealweg 15 Botlek Rotterdam.
Inleiding
Op het adres Montrealweg 15 te Botlek Rotterdam heeft u een inrichting in werking als bedoeld in de
Wet milieubeheer. Uw bedrijf betreft een inrichting voor de productie van 200 kiloton
tolueenoxidatieproducten, onderverdeeld in 140 kiloton benzoaten en 60 kiloton benzaldehyde. Voor
deze activiteiten is op 15 juli 2008 een omgevingsvergunning (revisievergunning) verleend, met het
kenmerk 20720217/272100.
Bij besluit d.d. 30 december 2013 hebben wij op grond van artikel 2.31 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de voorschriften gewijzigd. De ambtshalve wijziging betreft het
voorschrijven van de PGS 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in
verticale cilindrische tanks, oktober 2008 (hierna PGS 29-2008).
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U bent als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de op uw inrichting van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Overtredingen
Op 18 oktober 2018 constateerden toezichthouders van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)
bij een controle van uw bedrijf aan de Montrealweg 15 in Botlek Rotterdam drie overtredingen van
uw omgevingsvergunning. Het betreft de volgende overtredingen.
1. Nieuwe verzakkingen aan de tankput worden niet tijdig geconstateerd en gerepareerd. Op de
noordoosthoek van de tankput ontbraken tegels, het zand van de putdijk was duidelijk te zien.
Hiermee overtreedt u voorschrift 17.IB van uw vergunning d.d. 30 december 2013 nader
uitgewerkt in de punten 43 en 44 van de PGS 29 (versie 2008).
2. De kappen van de koolfilters op tank D110a zijn niet juist bevestigd. Op meerdere punten
ontbreken moeren. Hiermee overtreedt u voorschrift 7.3 van uw omgevingsvergunning van 15
juli 2008 .
3. Het onderhoud aan de drukbeveiligingen van tank wordt niet tijdig uitgevoerd. Tijdens de
controle is geconstateerd dat de drukbeveiliging op tank D110a in 2013 herkeurd had moeten
worden. Daarnaast werd er afzetting van benzoëzuur geconstateerd, wat de goede werking van
de drukbeveiliging negatief kan beïnvloeden. Uit de door u op 2 november 2018 aangeleverde
documentatie blijk dat de externe inspecties om de 5 jaar ingepland staan. Dit is in strijd met de
termijn van de PGS 29. Uit de aangeleverde gegevens heeft de toezichthouder tevens
geconstateerd dat in 61% van de gevallen (30 kleppen van totaal 49) niet conform het geldende
(interne) inspectiebeleid zijn gecontroleerd. Hiermee overtreedt u voorschrift 17.1B van uw
omgevingsvergunning d.d. 30 december 2013 nader uitgewerkt in punt 248 van de PGS 29
(versie 2008).
Ten aanzien van twee van de drie bovenstaande overtredingen bent u bij brief van de DCMR d.d. 22
mei 2018, kenmerk 999984150_9999447331 eerder aangeschreven.
Zienswijze
Bij brief van d.d. 21 november 2018 kenmerk 9999103583_9999528143 bent u van voornoemde
drie overtredingen op de hoogte gesteld. In de brief is u tevens de mogelijkheid geboden om een
zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. Bij
brief van 3 december 2018 heeft u schriftelijk een zienswijze ingediend. De zienswijze bevat
samengevat de navolgende punten.
1. Nieuwe verzakkingen aan de tankput van de benzaldehyde opslagtank D-llOA zijn niet tijdig
geconstateerd en gerepareerd
Het is juist dat de verzakking (twee verschoven tegels aan de rand van de tankdijk) nieuw was en op
het moment van de inspectie nog niet was geconstateerd, maar het was ook niet duidelijk hoe lang
deze verzakking al bestond. Emerald is het daarom niet eens met de conclusie dat de verzakking
niet tijdig is geconstateerd en gerepareerd. In ieder geval is de inspectie van tankdijken opgenomen
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in de weekendwerkzaamhedenlijst van Operations om dergelijke afwijkingen periodiek te controleren
en op te volgen.
2. Kappen van de koolfilters op de benzaldehyde opslagtank D-llOA niet juist bevestigd.
De kappen van de koolfilters waren niet juist bevestigd, maar dit heeft geen invloed op de juiste
werking van het filter en heeft ook niet geleid tot een nadelige milieubelasting. De kappen zijn
inmiddels wel op de juiste wijze bevestigd.
3. Onderhoud aan drukbeveiligingen op de benzaldehyde opslagtank D-llOA niet tijdig uitgevoerd.
Het onderhoud aan drukbeveiligingen op de benzaldehyde opslagtank D-llOA is niet tijdig
uitgevoerd. Wel is voldaan aan de wettelijke keuringstermijn, echter werd aan de opvolging van de,
door Emerald zelf voorgeschreven, interne jaarlijkse inspectie niet voldaan. Hierover heeft Emerald
per e-mail (op 2 november jl.) aan de toezichthouders van de DCMR een uitgebreide toelichting
gegeven. De belangrijkste maatregel die Emerald heeft getroffen, is het onderbrengen van het
toezicht op de uitvoering bij de Inspectie afdeling van Emerald, waarmee het toezicht op de
uitvoering van deze inspecties is geborgd.
Verder is Emerald het niet eens met de stelling dat niet alle overtredingen, naar aanleiding van de
eerdere aanschrijving, ongedaan zijn gemaakt. De opvolging van de geconstateerde overtredingen
in de brief van 22 mei 2018 met kenmerk 99994150_9999447331) is wel degelijk uitgevoerd en
aan u teruggekoppeld in de brief van 10 juli 2018 (kenmerk Emerald: 1084 HSSE).
Reactie zienswijze
In reactie op de door u ingediende zienswijzen willen wij het volgende opmerken.
1. Nieuwe verzakkingen aan de tankput van de benzaldehyde opslagtank D-llOA zijn niet tijdig
geconstateerd en gerepareerd.
Wij vinden het een goede zaak dat u de verzakkingen heeft laten repareren en dat u in de
werkzaamhedenlijst van Operations heeft opgenomen dat er periodiek gecontroleerd moet worden
op verzakkingen. Gezien het feit dat een dergelijke maatregel zich in de toekomst nog moet
bewijzen, achten wij het nog steeds noodzakelijk u hiervoor een last onder dwangsom op te leggen.
De PGS 29 schrijft voor dat putdijken zo vaak als nodig moeten worden gecontroleerd en
onderhouden en dat geconstateerde beschadigingen onmiddellijk worden gerepareerd. Tijdens de
inspectie van de toezichthouder op 18 oktober 2018 was de verzakking aan de noodzijde nog niet bij
u bekend. Het feit dat een dergelijke verzakking wordt aangetroffen impliceert dat u onvoldoende
controle heeft uitgevoerd. In de brief van 22 mei 2018 bent u door de DCMR er al op gewezen om
dit op te nemen in de controlerondes. Wij zijn derhalve van mening dat de constatering van de
toezichthouder dat u niet tijdig heeft geïnspecteerd en gerepareerd een terechte constatering is.
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2. Kappen van de koolfilters op de benzaldehyde opslagtank D-llOA niet juist bevestigd.
Wij vinden het een goede zaak dat u de regenkappen inmiddels op een juiste manier heeft
bevestigd. U stelt dat het niet deugdelijk bevestigen geen negatieve werking op de koolfilters heeft
gehad. Wij delen uw mening niet. Een deugdelijke bevestiging van regenkappen moet voorkomen
dat de regenkappen gaan verschuiven. Indien hiervan sprake zou zijn kan wel degelijk een
negatieve werking op de koolfilters optreden. Wij zijn van mening dat het op een deugdelijke manier
bevestigen van de regenkappen onder uw good housekeeping valt. Indien bouten ontbreken bij een
bevestiging dan zijn wij van mening dat niet kan worden gesproken van het in goede staat van
onderhoud verkeren van uw inrichting op dit punt. Derhalve zijn wij van mening dat we voor deze
overtreding een last onder dwangsom moeten opleggen. Wij willen hiermee borgen dat u ook in de
toekomst ervoor zorgt dat de regenkappen op een deugdelijke manier bevestigd zijn.
3. Onderhoud aan drukbeveiligingen op de benzaldehyde opslagtank D-llOA niet tijdig uitgevoerd.
U stelt dat wel is voldaan aan de wettelijke keuringstermijn. Uit de door u op 2 november 2018
toegestuurde stukken heeft de toezichthouder van de DCMR kunnen constateren dat de externe
inspecties voor drukventielen om de 5 jaar gepland zijn. Dit is niet in overeenstemming met de PGS
29 (2008). Voorschrift 248 onder 5 stelt: Druk-vacuümventielen, ventielen en scharnierbouten
moeten op hun goede werking, zowel wat betreft openen als sluiten en afdichten, worden
gecontroleerd, onderhouden en eventueel gerepareerd met de volgende frequentie:
− binnen één jaar na plaatsing van een tank voor een product waarmee weinig of geen ervaring is;
− binnen twee jaar na plaatsing van een nieuwe tank voor een bekend product;
− vervolgens met een frequentie van minimaal eens per vier jaar na bewezen goede werking. Deze
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een door het bevoegde gezag aanvaarde
deskundige of deskundige instantie. Het bevoegd gezag moet te allen tijde inzage kunnen hebben in
de rapportage van de inspectie.
Daarnaast heeft de toezichthouder van de DCMR vastgesteld dat uit de door u aangeleverde
informatie is gebleken dat in 61% van de gevallen (30 kleppen van totaal 49) niet conform uw eigen
geldende (interne) inspectiebeleid is gecontroleerd.
Doordat u een verkeerde termijn heeft opgenomen voor externe inspecties, delen wij uw mening dat
u niet in overtreding bent, niet. Geen van de inspecties zijn binnen de wettelijk vereiste 4 jaar
uitgevoerd.
Omtrent uw mening dat alle overtredingen ongedaan zijn gemaakt naar aanleiding van de brief van
22 mei 2018 merken wij op dat door de toezichthouder van de DCMR is geconstateerd dat u wel
een aantal overtredingen ongedaan heeft gemaakt, maar dat soortgelijke overtredingen ook weer
zijn geconstateerd.
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.
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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
of herhaling van de overtredingen. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
Motivering
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende hebben wij niet (meer) het volledige
vertrouwen dat u zonder bestuurlijke maatregel de overtredingen zult beëindigen en beëindigd zult
houden. 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 die u zelf
kunt beëindigen door externe keuringstermijnen in overeenstemming te brengen met wet- en
regelgeving. Daarnaast heeft u al een aantal maatregelen getroffen en ziet deze last op het
voorkomen van herhaling van deze overtredingen.
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
overtredingen en dient als prikkel om u ertoe te bewegen de overtreding te beëindigen en herhaling
te voorkomen.
De in de last opgenomen begunstigingstermijn is redelijk, omdat wij hierbij rekening hebben
gehouden om niet alleen de externe keuringstermijnen aan te passen in uw vigerende beleid,
maar ook om de keuringen fysiek uit te laten voeren. Voor de lasten die zien op het voorkomen
van herhaling hebben wij een begunstigingstermijn van een dag opgenomen.
Te nemen maatregelen
Om de overtreding te beëindigen dan wel herhaling van de overtreding te voorkomen, dient u
ervoor te zorgen dat:
1. Putdijken moeten zo vaak worden gecontroleerd en onderhouden dat de minimale hoogte en
vloeistofkerendheid gewaarborgd blijven. Geconstateerde beschadigingen moeten onmiddellijk
worden gerepareerd (voorschrift 17.IB van uw vergunning d.d. 30 december 2013, nader
uitgewerkt in de punten 43 en 44 van de PGS 29 (versie 2008).
2. De kappen van de koolfilters op tanks moeten juist zijn bevestigd. Er mogen geen moeren
ontbreken (voorschrift 7.3 van uw omgevingsvergunning van 15 juli 2008) .
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3. Inspectie van druk-vacuümventielen, ventielen en scharnierbouten, zowel wat betreft openen als
sluiten en afdichten, worden gecontroleerd, onderhouden en eventueel gerepareerd met de
volgende frequentie:
- binnen één jaar na plaatsing van een tank voor een product waarmee weinig of geen
ervaring is;
- binnen twee jaar na plaatsing van een nieuwe tank voor een bekend product;
- vervolgens met een frequentie van minimaal eens per vier jaar na bewezen goede werking.
Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een door het bevoegde gezag
aanvaarde deskundige of deskundige instantie. Het bevoegd gezag moet te allen tijde
inzage kunnen hebben in de rapportage van de inspectie (voorschrift 17.1B van uw
omgevingsvergunning d.d. 30 december 2013 nader uitgewerkt in punt 248 van de PGS 29
(versie 2008).

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.
1. U dient binnen één dag nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan het
gestelde in voorschrift 17.1B van uw omgevingsvergunning d.d. 30 december 2013, nader
uitwerkt in de punten 43 en 44 van de PGS 28 (versie 2008) door bovenstaande maatregel
onder 1 te nemen.
Als u niet voldoet aan het onder 1. gestelde, verbeurt u een dwangsom van € 5.000,(vijfduizend euro) per keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het bovenstaande tot
een maximum van € 15.000(vijftien duizend euro). Per week kan maximaal één constatering
plaatsvinden.
2. U dient binnen één dag nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan het
gestelde in voorschrift 7.3 van uw omgevingsvergunning van 15 juli 2008 door bovenstaande
maatregel onder 2 te nemen.
Als u niet voldoet aan het onder 2. gestelde, verbeurt u een dwangsom van € 2.000,(tweeduizend euro) per keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het bovenstaande
tot een maximum van € 6.000(zesduizend euro). Per week kan maximaal één constatering
plaatsvinden.
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3. U dient binnen drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan
het gestelde in voorschrift 17.1B van uw omgevingsvergunning d.d. 30 december 2013 nader
uitgewerkt in punt 248 van de PGS 29 (versie 2008) door bovenstaande maatregel onder 3 te
nemen.
Als u niet voldoet aan het onder 3. gestelde, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,(tienduizend euro) per keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het bovenstaande tot
een maximum van € 30.000(dertigduizend euro). Per maand kan maximaal één constatering
plaatsvinden.
Wij wijzen u er op dat verbeurte van de (maximale) dwangsom niet meebrengt dat de
overtredingen mogen worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtredingen zullen
nadere maatregelen worden overwogen.
Inwerkingtreding besluit
Deze beschikking treedt in werking op de dag na de dag waarop deze aan u is verzonden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de inhoud van dit besluit kunnen binnen zes weken na
datering van dit besluit op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een
bezwaarschrift indienen bij de bezwarencommissie van de Provincie Zuid-Holland (Postbus 90602,
2509 LP Den Haag). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
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 Den Haag,
Sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden ingediend.
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.
Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.
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Actieve openbaarmaking
Wij vinden het belangrijk om burgers goed te informeren over de kwaliteit van de leefomgeving en
de invloed van bedrijven daarop. Ons uitgangspunt is dat alle documenten die zich bij de provincie
en bij organisaties die namens de provincie taken uitvoeren, in beginsel openbaar zijn. Wij zijn
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 apart te verzenden brief
zult u hierover nader worden geïnformeerd.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens deze

b.a.
mr. R.M. Thé
directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Kopie verzonden aan:
ILenT, postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
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Bijlage 1

Voorschrift 17.IB omgevingsvergunning d.d. 31 december 2013
Voorschrift 17.IB
Tankputten en bovengrondse niet gekoelde atmosferische verticale cilindrische
opslagtanks genoemd in voorschrift 17.IA en bestemd voor de opslag van tolueen, benzoëzuur,
benzylalcohol, benzaldehyde of mengsel hiervan moeten voldoen aan de PGS 29-2008, voor wat
betreft de hoofdstukken, paragrafen en/of voorschriften:
• Hoofdstukken 5, 6, 8, 9, 10 en 13 (met uitzondering van de voorschriften 40, 61, 62, 63, 232 en
233);
• Paragrafen 4.3, 4.5.1, 7.2. 7.4, 7.6, 7.7, 11.3,11.4 en 11.6 (met uitzondering van de voorschriften
251, 252 en 253);
• Voorschrift 263;
voor zover in de overige voorschriften verbonden aan deze vergunning daarvan niet is afgeweken.
PGS 29 (versie 2008)
43.
Putdijken moeten zo vaak worden gecontroleerd en onderhouden dat de minimale hoogte en
vloeistof-kerendheid gewaarborgd blijven.
44.
Geconstateerde beschadigingen moeten onmiddellijk worden gerepareerd.
248.
Het inspectieprogramma moet ten minste de volgende zaken omvatten:
Punt 5.
Inspectie van druk-vacuümventielen, ventielen en scharnierbouten Druk-vacuümventielen, ventielen
en scharnierbouten moeten op hun goede werking, zowel wat betreft openen als sluiten en
afdichten, worden gecontroleerd, onderhouden en eventueel gerepareerd met de volgende
frequentie: − binnen één jaar na plaatsing van een tank voor een product waarmee weinig of geen
ervaring is; − binnen twee jaar na plaatsing van een nieuwe tank voor een bekend product; −
vervolgens met een frequentie van minimaal eens per vier jaar na bewezen goede werking. Deze
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een door het bevoegde gezag aanvaarde
deskundige of deskundige instantie. Het bevoegd gezag moet te allen tijde inzage kunnen hebben in
de rapportage van de inspectie.
Voorschrift 7.3 van de omgevingsvergunning d.d. 15 juli 2008
De gehele inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van
onderhoud verkeren.
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