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Beschikking handhavingsbesluit

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 enkele voorschriften van uw
omgevingsvergunning, betreffende de inrichting aan de Torontostraat 19 te Botlek Rotterdam.
Inleiding
Op het adres Torontostraat 19 te Botlek Rotterdam heeft u een inrichting in werking als bedoeld in
de Wet milieubeheer. Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan van minerale
olieproducten, vloeibare chemicaliën, plantaardige en dierlijke oliën en vetten van en naar tanks,
zeeschepen, coasters, tanklichters, spoorketelwagens, tankauto’s en tankcontainers.
Op 25 september 2012 hebben wij voor deze activiteiten een vergunning verleend op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorheen was dit een vergunning in het kader van de
Wet milieubeheer.
U bent als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de op uw inrichting van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Voorgeschiedenis
Op 22 en 26 januari 2018 hebben zich in uw inrichting enkele incidenten voorgedaan.
Het betrof de volgende incidenten:
1. Lekkage van een aanzienlijke hoeveelheid acrylonitril als gevolg van een gecorrodeerde leiding.
2. Emissies van acrylonitril en benzeenconcentraat door een falende installatie tijdens
beladingsactiviteiten, als gevolg van gebrekkige opvolging van oplijninstructies.
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In vervolg op bovengenoemde incidenten is een nader onderzoek uitgevoerd door de DCMR
Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR).
Uit dit onderzoek wordt kort samengevat het volgende geconcludeerd.
Overtredingen
1. Ten aanzien van het incident op 22 januari 2018 is de constatering dat Vopak Terminal TTR
(hierna: Vopak) tekort is geschoten om de veiligheid te waarborgen, vooral omdat sprake was van
een zeer gevaarlijke stof. Acrylonitril behoort tot de groep van zzs-stoffen.
Op 8 november 2017 is tank 508 geïnspecteerd door J&J Inspections. Uit het inspectierapport blijkt
dat de onderzijde van de leiding, ter plaatse van de doorvoering, in ernstige mate was gecorrodeerd.
Deze constatering werd door J&J Inspections beoordeeld als prioriteit 1 (zeer slecht, urgentie
vereist).
De besluitvorming binnen de organisatie van Vopak om onmiddellijk maatregelen te nemen in geval
van genoemde corrosie heeft te lang geduurd met als gevolg een leidingbreuk. Gebleken is dat
Vopak dergelijke gevallen bespreekt in het Maintenanceteam en in onderhavig geval een extra
inspectie heeft voorgesteld. Daarnaast is onvoldoende duidelijk hoe de urgentie van kwalificatie
“prioriteit 1”, volgens de inspectietabel (A.2 104 A) in de praktijk is uitgewerkt door Vopak. Dit is een
overtreding van de voorschriften 2.4, 3.1, 8.3 en 20.3 van de omgevingsvergunning van 25
september 2012.
2. Ten aanzien van het incident op 26 januari 2018 is de constatering dat Vopak is tekortgeschoten
in het zorgvuldig en betrouwbaar laten controleren van de installaties, voorafgaand aan het verladen
van acrylonitril en benzeenconcentraat. Ondanks het feit dat de oplijninstructies door meerdere
operators waren afgetekend, is gebleken dat tijdens beide voorvallen de installaties niet gereed
waren voor verlading. Vooral dit laatste is zeer zorgwekkend, omdat de bedrijfsvoering, daar waar
het gaat om opvolgen van bedrijfsinstructies, zeer belangrijk is om incidenten te voorkomen.
Daarnaast is een dubbelcheck voor het dichtmaken na schoonmaken van tanks niet beschreven in
de huidige procedure.
Ten slotte is niet gereageerd op het drukalarm, omdat de operators uit zijn gegaan van aannames,
in plaats van een gedegen vaststelling van feiten en omstandigheden.
Dit is een overtreding van de voorschriften 2.4, 3.1, 8.3 en 20.3 van de omgevingsvergunning van
25 september 2012.
Voor de tekst van de genoemde vergunningvoorschriften verwijzen wij naar de bijlage bij deze
beschikking.
Zienswijze
In onze brief van 5 september 2018, kenmerk 999994971 hebben wij, gelet op het bovenstaande,
geconstateerd dat sprake was van overtredingen.
Wij hebben Vopak gelegenheid gegeven te reageren op ons voornemen om voor de geconstateerde
overtredingen lasten onder dwangsom op te leggen.
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Wij hebben in voornoemde brief tevens aangegeven te verwachten dat Vopak de volgende
maatregelen zal nemen:
- De besluitvorming van risicovolle situaties en bevindingen uit inspecties moeten nader worden
uitgewerkt en geconstateerde gebreken moeten specifiek worden geprioriteerd, waarin ernst en
urgentie is vastgesteld.
- Vopak dient het huidige vier-ogen principe bij het oplijnen van de infrastructuur voor verladingen te
evalueren en aan te passen. Met name ten aanzien van de betrouwbaarheid van het afparaferen bij
de dubbelcheck is het noodzakelijk extra maatregelen te treffen. Voor het dichtmaken van tanks
dient een procedure te worden opgesteld.
- Het systeem en de functie van het drukalarm dienen te worden geëvalueerd en aangepast te
worden. Voorkomen moet worden dat medewerkers een eigen interpretatie geven en een eigen
conclusie verbinden aan het drukalarm.
Zienswijze
Vopak heeft naar aanleiding van de brief van 5 september 2018 verzocht om een overleg, om
mondeling haar zienswijze toe te lichten. Dit overleg heeft op 11 oktober 2018 plaatsgevonden.
In dit overleg heeft Vopak om toelichting gevraagd van het voornemen tot opleggen van een last
onder dwangsom, omdat voor Vopak onduidelijk was op welke punten en onder welke voorwaarden
de last onder dwangsom toegekend zou worden. Tijdens het overleg is overeengekomen dat Vopak
een samenvatting van het gesprek zou maken en de zienswijze alsnog schriftelijk zou indienen.
Vopak voert in de reactie van 29 oktober 2018, met kenmerk VTT016-2018, het volgende aan, waarbij
specifiek wordt ingegaan op de uitvoering van de maatregelen, zoals deze zijn opgenomen in onze brief
van 5 september 2018:
1. Ten aanzien van besluitvorming en bevindingen inspecties:
- Er is direct na het optreden van het incident gestart met het opnieuw prioriteren van de
bij inspecties geconstateerde gebreken. Hiertoe zijn alle inspectierapporten uit de periode
2012 – 2017 herbeoordeeld op geconstateerde gebreken en bijbehorende prioriteit. Indien er
gebreken in deze rapportages gerapporteerd zijn, waarbij twijfel bestond over de
afgegeven prioriteit, heeft herinspectie in het veld plaatsgevonden. Er is naar aanleiding van
deze herbeoordeling direct actie ondernomen indien dit vereist was door reparaties uit te
voeren, ofwel leidingdelen preventief uit gebruik te nemen.
- Daarnaast is Vopak gestart met het opnieuw beoordelen van alle doorvoeringen, conform
de huidige inspectiestandaard. Op dit moment is reeds 75% van alle leidingdoorvoeringen
op deze wijze opnieuw geïnspecteerd. Er is naar aanleiding van deze herbeoordeling direct
actie ondernomen indien dit vereist was door reparaties uit te voeren, ofwel leidingdelen
preventief uit gebruik te nemen.
- Ook is Vopak gestart met het registreren van alle werk uit inspectie (WUI) orders in Infor,
Vopak’s onderhoudsmanagement systeem. Alle WUI orders krijgen middels deze registratie
ook een prioriteit in het onderhoudsmanagement systeem toegewezen, waarmee tijdige
opvolging en goede monitoring hiervan gewaarborgd wordt. De volledige registratie van
deze WUI orders zal op korte termijn worden afgerond.
- Tot slot heeft Vopak besloten om het volledige leidinginspectieprogramma versneld uit te
voeren. In de periode tot 31 december 2021 zullen alle leidingen opnieuw beoordeeld
worden. Hierdoor voert Vopak haar inspectieprogramma in vier jaar uit, in plaats van de
zes-jarige termijn die Vopak normaliter hanteert.
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2. Ten aanzien van de evaluatie van het 4-ogen principe & de procedure voor dichtmaken tanks:
- Vopak heeft reeds haar “Controlelijst dichtmaken tanks TTR” aangepast om daarmee een
goede oplijning van de tank naar de DVI te waarborgen. Tevens is deze controlelijst
aangevuld met het 4-ogen principe. Deze controlelijst is als bijlage bij de brief gevoegd.
- Er is inmiddels een onderzoek gepland om het 4-ogen principe te evalueren.
3. Ten aanzien van het systeem en de functie van het drukalarm:
- Vopak heeft in de afgelopen maanden haar procedure alarmmanagement en de interne
richtlijn ontwerp alarmsystemen aangepast. Hiermee zijn rollen en verantwoordelijkheden
duidelijk beschreven en is tevens vastgelegd hoe Vopak met alarmen wil omgaan. De
nieuwe werkwijze is in augustus van kracht geworden. Beide procedures zijn als bijlage bij de brief
gevoegd.
Reactie op zienswijze

Uit uw brief en de bij deze brief gevoegde bijlagen, blijkt naar onze mening dat u de geconstateerde
tekortkomingen heeft aangepakt. Dit vinden wij een goede zaak. U heeft aan de hand van de in
onze brief van 5 september 2018 genoemde maatregelen actie ondernomen. U verzoekt ons in uw
brief te heroverwegen of, gezien het feit dat u invulling heeft gegeven aan hetgeen is gevraagd, het
opleggen van een last nog redelijk is.
Of de door u aangepaste procedures ook daadwerkelijk worden toegepast en de maatregelen
voldoende resultaat hebben, zal de toekomst moeten uitwijzen. De incidenten die hebben
plaatsgevonden, werden veroorzaakt door gebrekkige uitvoering van procedures door
personeelsleden die onvoldoende rekening hielden met de gevolgen van hun handelen.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft u rollen en verantwoordelijkheden duidelijker
beschreven en procedures aangepast. In de praktijk zal moeten blijken of hieraan daadwerkelijk
uitvoering zal worden gegeven.
Gezien de ernst van de geconstateerde overtredingen, achten wij het noodzakelijk om een last op te
leggen die gericht is op het voorkomen van herhaling van de overtredingen.
U moet deze last niet zien als een straf maar als een extra prikkel om u ertoe te bewegen ervoor te
zorgen dat de vastgelegde procedures en werkinstructies ook worden gevolgd.
Wij wijzen u er, wellicht ten overvloede, op dat u, indien de last een jaar van kracht is geweest
zonder dat deze is verbeurd, een verzoek kunt doen tot het intrekken van de last.
Uw zienswijze vormt gezien voorgaande geen aanleiding om af te zien van het opleggen van een
last onder dwangsom.
Overwegingen

Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en
juridische prioriteit. In het geval van overtreding van 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 herhaling
van de overtredingen. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
Motivering
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende zien wij ons 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 waarvan herhaling door u kan worden voorkomen.
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 dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de
overtredingen en dient als prikkel om u ertoe te bewegen herhaling van de overtredingen te
voorkomen. In de lasten onder dwangsom is geen begunstigingstermijn opgenomen, omdat de
lasten zien op het voorkomen van herhaling van de overtredingen.
Te nemen maatregelen
Om herhaling van de overtredingen te voorkomen, dient u de volgende maatregelen te nemen.
1. U dient ervoor te zorgen dat bij het dichtmaken van tanks conform procedure NL-CHEMOPS/1100/BCT en NL-CHEM-OPS/1300/BCT de controlelijst “Dichtmaken tanks”
aantoonbaar wordt ingevuld (voorschrift 2.4 juncto voorschrift 20.3 van de vergunning van
25 september 2012);
2. U dient ervoor te zorgen dat, indien een alarm optreedt aantoonbaar gevolg wordt gegeven
aan de procedures “Operationeel alarm management VTBW en Richtlijn ontwerp
alarmsystemen VRB” (voorschrift 2.4 juncto voorschrift 20.3 van de vergunning van 25
september 2012).
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 per direct nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan het
gestelde in voorschrift 2.4 juncto voorschrift 20.3 van de omgevingsvergunning van 25
september 2012, door bovenstaande maatregel onder punt 1 te nemen.
2. Als u niet voldoet aan het onder 1. 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 etmaal kunt u
maximaal één dwangsom verbeuren.
3. U dient per direct nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan het
gestelde in voorschrift 2.4 juncto voorschrift 20.3 van de omgevingsvergunning van 25
september 2012, door bovenstaande maatregel onder punt 2 te nemen.
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4. Als u niet voldoet aan het onder 2. 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 etmaal kunt u
maximaal één dwangsom verbeuren.
Wij wijzen u erop dat verbeurt 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.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
drs. M.M. de Hoog
wnd. directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Kopie verzonden aan:

-

ILenT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
Vopak Terminal TTR B.V., t.a.v. de directie, Torontostraat 19 3197 KN Botlek Rotterdam
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BIJLAGE
Tekst van de vergunningvoorschriften, genoemd in de beschikking

Voorschrift 2.4
De vergunninghouder moet aan alle in de inrichting werkzame personen een instructie verstrekken
die erop gericht is hun gedragingen, die tot gevolg zouden hebben dat de inrichting opgericht of in
werking is niet overeenkomstig de verleende vergunning of dat een aan de verleende vergunning
verbonden voorschrift wordt overtreden, uit te sluiten.
De betrokkenen moeten de instructie opvolgen.

Voorschrift 3.1
Bovengrondse opslagtanks waarin vluchtige organische stoffen worden opgeslagen die vallen in de
categorie MVP2, moeten zijn aangesloten op een doelmatig werkende dampverwerkingsinstallatie.

Voorschrift 8.3
De gehele inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschrift 20.3
De vergunninghouder ziet er op toe dat de inrichting in werking is overeenkomstig het
beheerssysteem, dat de procedures met betrekking tot dit systeem actueel gehouden worden en dat
het personeel werkt volgens deze procedures. Zie ook voorschriften 20.1 en 20.2.

Blad 8 van 8

