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Beschikking handhavingsbesluit
Geachte directie,
Betreft
Lasten 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 Antarcticaweg 185 te Maasvlakte Rotterdam.
Inleiding
Op het adres Antarcticaweg 185 te Maasvlakte Rotterdam heeft u een inrichting in werking als bedoeld
in de Wet milieubeheer. Uw inrichting betreft een inrichting voor de omzetting van plantaardige en
dierlijke oliën en vetzuren, niet zijnde afvalstoffen, in biodiesel.
Op 6 juni 2008, kenmerk 426053 / 20666176, hebben wij voor deze activiteit 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.
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 16, 19 en 23 februari 2018 is bij uw inrichting een inspectie in het kader van het Besluit risico’s
zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) uitgevoerd door medewerkers van het Wabo-bevoegd
gezag, het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid en de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (hierna VRR).
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Naar aanleiding van de tijdens de inspectie geconstateerde bevindingen heeft een medewerker van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) op 9 juli 2018 een bezoek aan uw inrichting gebracht.
Vervolgens heeft u op 13 juli 2018 bij de VRR een toelichting gegeven op een aantal
inspectierapporten.
Naar aanleiding van het bovenstaande constateren wij dat u enkele voorschriften van de
omgevingsvergunning milieu van 6 juni 2008 niet naleeft.
Overtredingen
Het volgende is geconstateerd.
- U heeft verzaakt om bij de brandbeveiligingsinstallatie bij onder andere de re-run tank en de
Naphta tanks in 2017 een (volledige) inspectie uit te laten voeren tegen de criteria in het door
het bevoegd gezag goedgekeurde BdB. Er is geen schuimbijmengtest uitgevoerd. Hierdoor
was de installatie in gebruik zonder een geldige JA-conclusie van de
brandbeveiligingsinstallatie. Hiermee overtreedt u voorschrift 25.2.2 van de
omgevingsvergunning van 6 juni 2008.
De brandbeveiligingsinstallaties zijn in 2018 wel geïnspecteerd en hiervan zijn rapportages
van de afzonderlijke onderdelen afgegeven. Er is echter nog geen JA-conclusie afgegeven. De
oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat er een discrepantie is tussen het onderliggende
UPD en de daadwerkelijk geïnstalleerde installaties in de biopropaan-eenheid.
- U heeft niet tijdig melding gedaan bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond van
het feit dat er geen schuimvormend middel aanwezig was voor de blusinstallatie. Neste heeft
op vrijdagmiddag 13 juli 2018 om 13:52 pas een melding gedaan bij de meldkamer van de
DCMR. U had, op zijn laatst 11 juli 2018 kunnen weten dat de blusinstallatie niet zou
functioneren zoals deze ontworpen is op basis van de inspectierapporten van de installatie.
Het inspectierapport ‘’WATERSPRAYSYSTEEM EN BRANDMELDINSTALLATIE, nr. RAP736703-DWS-DBM-01-18 is gedateerd op 11 juli 2018. Hierin staat onder bevinding 1807.05
dat in de bladdertank bij de re-run bullit geen schuim aanwezig is.
U heeft derhalve niet zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen één uur, een melding gedaan aan de
Meldkamer van de DCMR. Dit is een overtreding van voorschrift 3.1.2 van de
omgevingsvergunning
Voor de letterlijke tekst van de genoemde vergunningvoorschriften verwijzen wij naar de bijlage
behorende bij deze beschikking.
Zienswijze
Bij brief van 14 november 2018 met kenmerk 999998195_9999504452 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 23 november 2018 met kenmerk U2018.11.03/ND/PP heeft u de volgende zienswijze gegeven.
1. De constatering dat de installatie in gebruik was zonder een geldige JA-conclusie van de
brandbeveiligingsinstallatie is juist. Het afgeven van deze JA-conclusie werd opgehouden door enkele
constateringen in het deel van de bestaande installatie, die geen invloed hadden op de inzetbaarheid.
De brandbeveiligingsinstallatie is volledig operationeel geweest. De installatie was in de
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uitvoeringsfase van het biopropaanproject uitgebreid ten opzichte van het UPD. Onmiddellijk na de
constatering van de afwijking zijn extra brandbestrijdingsmaatregelen opgesteld om volledig in
overeenstemming te zijn met de letterlijke tekst uit het UPD. Op geen enkel moment is er een
verhoogd risico geweest voor de mensen of de omgeving. De administratieve tekortkoming is
inmiddels ongedaan gemaakt door een nota van aanvulling op te stellen die ter goedkeuring is
voorgelegd.
2. U merkt op dat er nooit sprake is geweest van een ongewoon voorval. Dan moet er immers sprake
zijn van een afwijking van de normale bedrijfsvoering, waarbij nadelige gevolgen voor het milieu
ontstaan of dreigen te ontstaan. Het niet aanwezig zijn van schuimvormend middel leidt niet
noodzakelijkerwijs tot een milieueffect. U nam aan dat het schuimvormend middel over een termijn van
maanden was weggevloeid via gecontroleerde en gesloten systemen zonder dat sprake was van een
milieu-effect. U heeft de oorzaak niet kunnen achterhalen. Uit bodemonderzoek is wel gebleken dat
een deel van het schuimvormend middel in de bodem terecht is gekomen. U hebt toch een melding
gedaan uit oogpunt van zorgvuldigheid en om aan te geven dat er direct alternatieve
blusvoorzieningen zijn getroffen in de vorm van een extra schuimblusvoertuig met bemanning.
Reactie op zienswijze
Naar aanleiding van uw zienswijze merken wij het volgende op.
Ad 1.
Het is een goede zaak dat u nadat geconstateerd is dat er een discrepantie is tussen het UPD en de
daadwerkelijk geïnstalleerde installaties in de biopropaaneenheid, actie hebt ondernomen door extra
brandbestrijdingsmiddelen op te stellen.
Dat er sprake is geweest van alleen een administratieve tekortkoming bestrijden wij. Feit is dat er in
2017 geen schuimbijmengtest is uitgevoerd. Zodoende werd geen JA-conclusie afgegeven. Ook in
2018 werd geen JA-conclusie afgegeven na inspectie van de brandbeveiligingsinstallaties.
Er is dan ook sprake geweest van overtreding van vergunningvoorschrift 25.2.2 van de vigerende
omgevingsvergunning milieu.
U heeft inmiddels aan ons ter goedkeuring een Nota van aanvulling toegezonden. Bij besluit van 11
maart 2019 hebben wij goedkeuring verleend aan de in deze Nota van aanvulling en wijzigingen
beschreven afwijkingen van het eerder door ons goedkeurde brandbeveiligingsplan en
uitgangspuntendocument. Daarmee is echter nog niet bereikt dat de overtreding van voorschrift 25.2.2
is beëindigd.
Ad 2.
Wij zijn het niet eens met uw zienswijze over de constatering van het niet tijdig melden van een
ongewoon voorval. Uit een inspectierapport met datum 11 juli 2018 dat door u is overhandigd, blijkt dat
geconstateerd is dat in de bladdertank bij de re-runtank geen schuim aanwezig is.
Wij zien een dergelijke constatering als een ongewoon voorval, immers het afwezig zijn van schuim in
een bladdertank kan erop duiden dat dit schuim in de bodem terecht is gekomen, hetgeen tot
bodemverontreiniging kan leiden. Ook had het afwezig zijn van het blusschuim bij een eventuele brand
tot milieuschade of verontreiniging kunnen leiden. In die zin is er sprake van een afwijking van de
normale bedrijfsomstandigheden en had een melding op 11 juli 2018 of eerder, op het moment dat de
constatering is gedaan dat geen schuim aanwezig was, op zijn plaats geweest. De melding op 13 juli
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2018 is dan ook niet in overeenstemming met wat in vergunningvoorschrift 3.1.2 is bepaald.
Uw zienswijze vormt voor ons geen aanleiding om af te zien van het opleggen van een last onder
dwangsom voor de geconstateerde overtredingen.
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 overtreding. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
Motivatie
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende zien wij ons dan ook genoodzaakt u lasten
onder dwangsom op te leggen.
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich naar onze mening niet tegen het opleggen
van lasten onder dwangsom. Het opleggen van lasten onder dwangsom is in de onderhavige situatie
het meest proportionele middel, omdat het gaat om overtredingen die door u kunnen worden
beëindigd dan wel kunnen worden voorkomen.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen dwangsom verbeurt door tijdig en blijvend aan de lasten te
voldoen. De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de overtredingen en
dient als prikkel om u te bewegen de overtredingen te beëindigen dan wel te voorkomen.
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 blijvend te voldoen aan voorschrift 3.1.2 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2008
door ervoor te zorgen dat u van elk ongewoon voorval dat zich voordoet of heeft voorgedaan
binnen de inrichting met (mogelijk) kleinere/beperkte overlast buiten de inrichting of kleinere
milieugevolgen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen vijftien minuten, doch uiterlijk binnen
één uur melding te doen aan de Meldkamer DCMR.
U verbeurt een dwangsom van € 5.000,-- (vijfduizend euro) per keer dat geconstateerd wordt
dat u hieraan niet heeft voldaan, tot een maximum van € 15.000,-- (vijftienduizend euro). Per
etmaal kan maximaal één dwangsom worden verbeurd.
2. U dient binnen drie maanden na verzending van deze beschikking te voldoen aan voorschrift
25.2.2 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2008 door ervoor te zorgen dat u naast het
door het bevoegd gezag goedgekeurde brandbeveiligingsplan beschikt over een geldige JA-
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conclusie.
U verbeurt een dwangsom van € 5.000,-- (vijfduizend euro) per keer dat geconstateerd wordt
dat u hieraan niet heeft voldaan, 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 wordt 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
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 de provincie Zuid-Holland,
t.a.v. het Secretariaat 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
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 's-Gravenhage, 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
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plaatsing hiervan op de website van DCMR (www.dcmr.nl).
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,

wnd. 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 3.1.2. van de omgevingsvergunning van 6 juni 2008 luidt:
Van elk ongewoon voorval dat zich voordoet of heeft voorgedaan binnen de inrichting met (mogelijk)
kleinere/beperkte overlast buiten de inrichting of kleinere milieugevolgen moet zo spoedig mogelijk,
bij voorkeur binnen vijftien minuten, doch uiterlijk binnen één uur melding worden gedaan aan de
Meldkamer DCMR.

Voorschrift 25.2.2 van de omgevingsvergunning van 6 juni 2008 luidt:
Een installatie mag alleen in gebruik zijn als er ten aanzien van deze installatie een inspectie is
uitgevoerd tegen de criteria in het door het bevoegd gezag goedgekeurde BdB en hierbij een
geldige JA-conclusie afgegeven is. De inspectie moet uitgevoerd zijn door een door de Raad van
Accreditatie tegen ISO 17020 erkende inspectie A-instelling die zijn werk uitvoert op het
kwaliteitsniveau van VVB09.
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