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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 een vergunningvoorschrift,
betreffende de inrichting aan de Botlekweg 121 in Botlek Rotterdam
Inleiding
Op het adres Botlekweg 121 in Botlek Rotterdam heeft u een inrichting in werking als bedoeld in de
Wet milieubeheer.
Het betreft een inrichting voor de raffinage van aardolie en de productie van aromatische
koolwaterstoffen.
Bij beschikking van 23 november 2015 hebben wij voor deze inrichting een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend.
Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning vallen de activiteiten van de inrichting onder de
werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. De artikelen van dit besluit zijn
rechtstreeks op uw inrichting van toepassing.
U bent als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften en de
overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Voorgeschiedenis
Op 14 augustus 2018 heeft een regulier overleg tussen vertegenwoordigers van uw bedrijf en
medewerkers van de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) plaatsgevonden.
Tijdens dit overleg kwam aan de orde dat recent drie voorvallen hadden plaatsgevonden rond
opslagtanks op de aromatenfabriek van ExxonMobil Chemical Holland B.V.
Tijdens het overleg heeft de DCMR om nadere gegevens gevraagd over deze voorvallen.
U heeft in reactie op dit verzoek aan de DCMR op 12 oktober 2018 een ongedateerde memo met
als titel “Memo: voorvallen tanks Aromatenfabriek” toegezonden.
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Overtredingen
Een toezichthouder van de DCMR heeft naar aanleiding van bovengenoemd memo het volgende
geconstateerd.
1. Op 5 en 14 maart 2018 en op 9 mei 2018 hebben zich drie voorvallen, waarbij luchtemissies
plaatsvonden, voorgedaan die niet binnen uiterlijk één uur na het voorval zijn gemeld aan de DCMR.
Dit is een overtreding van voorschrift 1.9.4 van de omgevingsvergunning milieu van 25 november
2015, kenmerk 21988172 / 232500.
2. Bij het incident op 9 mei 2018 heeft een onbedoelde daklanding plaatsgevonden bij opslagtank
TK620. Nadat was ontdekt dat het tankdak op de dakpoten is geland, is besloten om, in verband
met het tijdverlies dat hierdoor zou optreden, af te zien van het gebruik van een VCU. Het
onvoorbereid verkrijgen van een aansluiting zou naar schatting veel langer duren dan het langzaam
opvullen van deze tank totdat het inwendig dak drijft. Dit is een overtreding van voorschrift 7.6.7 van
de omgevingsvergunning milieu van 25 november 2015, kenmerk 21988172 / 232500.
3. Na onderhoud is opslagtank TK608 in mei 2018 opnieuw in dienst genomen. Voorafgaand aan de
ingebruikname is de tank langzaam opgevuld teneinde het dak drijvend te krijgen. Hierbij zou
volgens voorschrift 7.6.7 van de omgevingsvergunning het gebruik van een VCU noodzakelijk zijn.
Omdat Esso technisch geen mogelijkheden zag om een VCU aan te sluiten op deze tank, die
voorzien is van een koepeldak, is hiervan afgezien. Esso heeft gekozen voor het opvullen van deze
tank, totdat het intern dak drijft, met product met minder dan 5 % benzeen, zodat voldaan zou
worden aan voorschrift 7.6.7. Echter door een fout in de startup is deze tank opgevuld met product
met een percentage van meer dan 5 % benzeen.
Dit is een overtreding van voorschrift 7.6.7 van de omgevingsvergunning milieu van 25 november
2015, kenmerk 21988172 / 232500.
Daarnaast heeft Esso op 20 november 2018 een bedrijfsmelding verricht van een lekkage van
propaan uit propaankoeler E1804. Deze lekkage heeft echter op 17 november 2018
plaatsgevonden. Door pas op 20 november 2018 te melden, is voorschrift 1.9.4 van de
omgevingsvergunning milieu van 25 november 2015, kenmerk 21988172 / 232500 overtreden.
Voor de letterlijke tekst van genoemde vergunningvoorschriften verwijzen wij naar de bijlage
behorende bij deze beschikking.
Zienswijze
Bij brief van 29 november 2018 met kenmerk 9999101754_9999521182, bent u op de hoogte
gebracht van voornoemde overtredingen en 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 reactie van 12 december 2018, met kenmerk
18-RBS-3420, heeft u samengevat het volgende aangevoerd.
1. U meent dat onvoldoende is gemotiveerd waarom er sprake zou zijn van overtreding van
vergunningvoorschrift 1.9.4 in de verschillende gevallen.
2. Het incident op 5 maart 2018 betrof een scheurtje in een las van het dak van tank TK614 dat is
opgemerkt tijdens OGI-metingen. U bent van mening dat een dergelijke lekkage valt onder het
regime van voorschrift 8.6.5 en verder van de omgevingsvergunning en niet onder
vergunningvoorschrift 1.9.4.
3. Het incident op 14 maart 2018 betrof een onbedoelde daklanding van tank TK608. U ziet in het
meldschema behorend bij vergunningvoorschrift 1.9.4 geen aanleiding om een dergelijk voorval aan
de DCMR te melden. Een onbedoelde daklanding valt niet binnen de in het schema opgenomen
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gevallen. Er is dan ook geen sprake van een overtreding.
4. Het incident op 19 mei 2018 betrof eveneens een onbedoelde daklanding, ditmaal van tank
TK620. Ook hier ziet u in het meldschema behorend bij vergunningvoorschrift 1.9.4 geen aanleiding
om een dergelijk voorval aan de DCMR te melden. Een onbedoelde daklanding valt niet binnen de
in het schema opgenomen gevallen. Er is dan ook geen sprake van een overtreding.
5. Het voorval heeft zich niet op 17 maar op 18 november 2018 voorgedaan en de melding is op 19
november 2018 gedaan. In het schema voor het melden van voorvallen, dat hoort bij voorschrift
1.9.4 staat bij de categorie “gasontsnapping van meer dan 500 kg” vermeld dat zo spoedig mogelijk
na ontdekking melding moet worden gedaan. Pas op maandag 19 november 2018 werd duidelijk dat
de gasontsnapping meer dan 500 kg bedroeg. Vervolgens is binnen één uur melding verricht aan de
DCMR. U meent dan ook dat voldaan is aan de verplichting en er geen sprake is van overtreding.
6. U geeft aan dat Esso wordt verweten dat zij zich tweemaal niet aan het vergunningvoorschrift
7.6.7 heeft gehouden door bij een daklanding van een tank die een vloeistof bevat met meer dan
5 % benzeen op gewichtsbasis, geen gebruik te maken van een dampverwerkingsinstallatie. U geeft
aan de gang van zaken bij beide voorvallen te betreuren. Hoewel u meent goede redenen te hebben
gehad voor de gevolgde werkwijze, was afstemming met de DCMR op zijn plaats geweest. U heeft
dit onder de aandacht gebracht binnen de organisatie, zodat herhaling van de gevolgde werkwijze
wordt voorkomen.
7. U meent concluderend dat er geen sprake is van overtreding van voorschrift 1.9.4 zodat de
grondslag voor het opleggen van een last onder dwangsom ontbreekt.
Voor wat betreft voorschrift 7.6.7 heeft u maatregelen getroffen om naleving van dit voorschrift te
waarborgen, zodat er geen noodzaak meer is voor het opleggen van een last. Mocht toch een last
onder dwangsom wordt opgelegd, vraagt u aandacht voor de formulering van de last. Voorkomen
zou moeten worden dat de tekst van de last ertoe leidt dat het aantal meldingen van voorvallen
onnodig toeneemt, vanwege vrees voor verbeuring van een dwangsom
Reactie op zienswijze
Onze reactie op uw zienswijze is als volgt.
Ad 1. In onze voornemenbrief d.d. 29 november 2018 hebben wij aangegeven dat zich op vier in de
brief genoemde data ongewone voorvallen hebben voorgedaan die niet binnen uiterlijk één uur zijn
gemeld aan de DCMR. Wij menen dat uit het feit dat wij vermelden dat niet binnen één uur is
gemeld, voldoende is aangegeven dat genoemd voorschrift is overtreden, immers de bedoelde
voorvallen zijn niet gemeld of meer dan één uur na het optreden van het incident gemeld.
Wij erkennen dat in de voornemenbrief niet helemaal volledig is vermeld van welke feiten wij zijn
uitgegaan. Uit de door Esso overhandigde memo’s en incidentrapportage blijkt kort samengevat het
volgende:
Op 5 maart 2018 is sprake van een lekkage op het dak van TK614;
Op 14 maart 2018 is sprake van een (on)bedoelde daklanding van tank TK608;
Op 9 mei 2018 (abusievelijk vermeldt Esso in haar zienswijzebrief de datum 19 mei 2018) is
sprake van een (on)bedoelde daklanding van tank TK620;
- Op 20 november 2018 is sprake van een lekkage van propaan uit propaankoeler E1804.
Ad 2. Wij zijn het met u eens dat een lekkage die op 5 maart 2018 tijdens een meting is ontdekt, valt
onder het regime van voorschrift 8.6.5 en verder van de omgevingsvergunning. Het specifieke kader
van deze regeling gaat boven het algemene regime van het melden van ongewone voorvallen. Wij
zien op dit punt dan ook af van het opleggen van een last onder dwangsom.
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Ad 3. en ad 4. Wij menen dat de voorvallen van 14 maart en 9 mei 2018 wel onder het
meldingsschema dat hoort bij vergunningvoorschrift 1.9.4 vallen. Het betrof hier voorvallen waarbij
inwendig drijvend dak tanks met benzeenhoudend product werden opgevuld nadat een daklanding
had plaatsgevonden. Bij dit opvullen heeft een luchtemissie plaatsgevonden. Wij blijven bij ons
standpunt dat dergelijke voorvallen tijdig moeten worden gemeld.
Mede in het licht van wat u in uw brief heeft aangevoerd en van hetgeen in een overleg tussen u en
medewerkers van de DCMR is besproken, zien wij af van het opleggen van een last in verband met
deze overtredingen. Wij zullen in een afzonderlijke brief aandacht besteden aan de uitwerking van
de wettelijke bepalingen rond het melden van ongewone voorvallen naar aanleiding van de
bovengenoemde constateringen.
Ad 5. Na lezing van uw zienswijze concluderen wij dat u conform het gestelde in voorschrift 1.9.4 en
het daarbij horende meldschema melding heeft gedaan zodra bekend was dat er sprake was van
een gasontsnapping van meer dan 500 kg. Wij zien op dit punt dan ook af van het opleggen van een
last onder dwangsom ten aanzien van de melding van 20 november 2018.
Ad 6. en 7. In uw zienswijze geeft u aan goede redenen te hebben gehad voor de gevolgde
werkwijze maar was afstemming met de DCMR op zijn plaats geweest. U geeft aan dat u
maatregelen heeft genomen om naleving van voorschrift 7.6.7 te waarborgen maar welke
maatregelen dit zijn, wordt door u niet vermeld. De maatregel dat u binnen de organisatie onder de
aandacht heeft gebracht dat afstemming met DCMR nodig is, is wat ons betreft niet voldoende.
Voorschrift 7.6.7 is duidelijk: bij daklandingen waarbij de opgeslagen vloeistof benzeen bevat met
een concentratie van meer dan 5 % benzeen op gewichtsbasis, moet de vrijkomende damp altijd via
een dampverwerkingsinstallatie worden afgevoerd.
Wij constateren dat u dit voorschrift zowel op 14 maart 2018 als op 9 mei 2018 heeft overtreden en
zien aanleiding om een last onder dwangsom op te leggen ter voorkoming van herhaling van deze
overtreding.
Gelet op het bovenstaande concluderen wij het volgende:
Uw zienswijze geeft ons aanleiding om af te zien van het opleggen van een last onder
dwangsom in verband met overtreding van vergunningvoorschrift 1.9.4.
Wij zien in uw zienswijze geen aanleiding om af te zien van het opleggen van een last onder
dwangsom in verband met overtreding van vergunningvoorschrift 7.6.7.
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
of herhaling van de overtredingen. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
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Motivatie
Alle feiten en omstandigheden, inclusief het voor Esso geldende verscherpt toezicht, 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 een overtreding waarvan
herhaling door u kan worden voorkomen.
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 ertoe te bewegen de last na te leven.
De in de last opgenomen begunstigingstermijn is redelijk, omdat u geen specifieke maatregelen
behoeft te nemen om aan de last te voldoen.
Te nemen maatregel
U dient ervoor te zorgen dat bij daklandingen waarbij de opgeslagen vloeistof benzeen bevat met
een concentratie van meer dan 5% benzeen op gewichtsbasis, de vrijkomende damp altijd via een
dampverwerkingsinstallatie wordt afgevoerd (voorschrift 7.6.7 van de omgevingsvergunning).
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 dag nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan
voorschrift 7.6.7 van de omgevingsvergunning van 23 november 2015 door de hierboven
omschreven maatregel te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 20.000,-- (twintigduizend euro) per
keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan voorschrift 7.6.7 van de vergunning van 23
november 2015 tot een maximum van € 100.000,-- (honderdduizend euro). Per etmaal kan
maximaal één constatering plaatsvinden.
Wij wijzen u er op dat het verbeuren van (maximale) dwangsommen niet met zich meebrengt dat de
overtreding mag worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtreding 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
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 Zuid-Holland, t.a.v. de Awbbezwarencommissie, 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;
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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 u doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze kan een voorlopige voorziening treffen wanneer
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.
Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.
Actieve openbaarmaking
Wij vinden het van groot belang om de burgers en bedrijven in het Rijnmondgebied te informeren
over het gebied waarin zij wonen en werken. Een van de wijzen waarop wij informatie verschaffen,
is door het publiceren van informatie over wat wij doen in het kader van handhaving van risicovolle
bedrijven in het gebied. Dit gebeurt concreet door het openbaar maken van handhavingsbesluiten
door de plaatsing hiervan op de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR).
Wij zijn voornemens dit handhavingsbesluit openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). In een separaat te verzenden brief ontvangt u hierover meer
informatie.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

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

Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:
ILenT, postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v.

@dcmr.nl , info@dcmr.nl
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BIJLAGE
Voorschrift 1.9.4 van de vergunning van 23 november 2015 luidt als volgt:
Van elk ongewoon voorval met significante gevolgen voor het milieu dat zich voordoet of heeft
voorgedaan binnen de inrichting waarvoor op basis van het meldschema in bijlage 26 van de
aanvraag een melding aan DCMR vereist is, moet zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen vijftien
minuten, doch uiterlijk binnen één uur melding worden gedaan aan de Meldkamer DCMR.
Voorschrift 7.6.7 van de vergunning van 23 november 2015 luidt als volgt:
Bij daklandingen waarbij de opgeslagen vloeistof benzeen bevat met een concentratie van meer dan
5% benzeen op gewichtsbasis, moet de vrijkomende damp altijd via een dampverwerkingsinstallatie
worden afgevoerd.
De emissieconcentraties van VOS en benzeen naar de lucht mogen daarbij niet meer bedragen dan
3
3
150 mg/Nm voor VOS en 1 mg/Nm voor benzeen. De emissie norm geldt bij actueel
zuurstofgehalte.
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