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Onderwerp

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 voorschrift 3.1 van de
omgevingsvergunning van 6 maart 2012, betreffende de inrichting aan de Neckarweg 5 te Europoort
Rotterdam.
Inleiding
Op het adres Neckarweg 5 in Europoort Rotterdam heeft u een inrichting in werking als bedoeld in
de Wet milieubeheer. Het betreft een inrichting voor de raffinage van aardgascondensaat en ruwe
aardolie.
Op 6 maart 2012 hebben wij aan Koch Hc Partnership B.V. voor deze activiteiten een
revisievergunning verleend in het kader van de Wet milieubeheer. Deze vergunning wordt nu
aangemerkt als omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).
Thans bent u drijver van deze inrichting en verantwoordelijk voor de naleving van de vergunning en
de overige op uw inrichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Overtreding
Op 12 juni 2019 voerde een toezichthouder van de DCMR Milieudienst Rijnmond (verder: DCMR)
een controle uit bij uw bedrijf aan de Neckarweg 5 te Europoort Rotterdam. Bij deze controle is een
overtreding geconstateerd.
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Er is geconstateerd dat zowel het jaargemiddelde (21.5 mg/m 0 ) als de maximale piekhoogte (circa
3
320 mg/m0 ) van de emissie van SO2 uit het fornuis over 2018 hoger zijn dan vergund.
Dit is een overtreding van voorschrift 3.1 van de vergunning van 6 maart 2012.
Ten aanzien van deze overtreding bent u bij brief van 28 mei 218, kenmerk
999978452_9999449031 eerder aangeschreven.
Voor de letterlijke tekst van genoemd vergunningvoorschrift verwijzen wij naar de bijlage behorende
bij deze beschikking.
Zienswijze
Bij brief van 15 augustus 2019 met kenmerk 9999130834_999938943 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 22 augustus 2019 heeft u het
volgende aangegeven.
Op 12 juni 2019 heeft u met een medewerker van de DCMR Milieudienst via een e-mail informatie
gedeeld over de SO2-emissies van het VPR-fornuis over 2018. U heeft daarbij aangegeven dat er in
juli 2019 een aanpassing van de installatie van VPR zou plaatsvinden om het zwavelgehalte in het
stookgas van het fornuis te verlagen.
Deze aanpassing is inmiddels uitgevoerd. U geeft aan te verwachten dat hiermee de SO2-emissies
binnen de vergunde waarden zullen blijven. De eerste resultaten op basis van de berekende SO 2emissies zijn positief. Een grafiek van de emissies van SO2 na de uitvoering van het project is
bijgevoegd in de bijlage bij de zienswijzebrief.
Reactie op zienswijze
Het is een goede zaak dat u de installatie heeft aangepast teneinde het zwavelgehalte in het
stookgas van het fornuis te verlagen.
Zoals wij in onze brief van 15 augustus 2019 aangaven, hebben wij u op 28 mei 2018
aangeschreven in verband met de constatering dat het jaargemiddelde van de emissie van SO2 over
2017 hoger was dan volgens vergunningvoorschrift 3.1 is toegestaan.
Tijdens de nacontrole die wij op 12 juni 2019 hebben uitgevoerd, is ons gebleken dat de overtreding
met betrekking tot het jaargemiddelde van de emissie van SO 2 uit het fornuis nog niet ongedaan is
gemaakt.
Hoewel wij positief zijn over de door u genomen maatregelen leggen wij u een last onder dwangsom
op. Dit is in overeenstemming met onze handhavingsstrategie die uitgaat van een beginselplicht tot
handhaving indien sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift.
De last onder dwangsom is niet bedoeld als straf maar als een extra prikkel om ervoor te zorgen dat
u er alles aan doet om te voldoen aan het vergunningvoorschrift dat zowel in 2017 als in 2018 is
overtreden.
Gelet op het bovenstaande concluderen wij dat uw zienswijze ons geen aanleiding geeft om af te
zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

Blad 2 van 5

Ons kenmerk

9999130834_9999680366

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 overtreding. 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 een overtreding die u zelf
kunt voorkomen.
Wij leggen u een last onder dwangsom op om uiterlijk op 1 april 2020 aan te tonen dat u voldoet aan
het gestelde in voorschrift 3.1 van de vergunning.
Te nemen maatregelen
Om de overtreding ongedaan te maken en/of om herhaling te voorkomen, dient u ervoor te zorgen
dat zowel het jaargemiddelde over 2018 als de maximale piekhoogte van de emissie van SO2 uit
het fornuis voldoet aan de in vergunningvoorschrift 3.1 genoemde waarden.
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 voor 1 april 2020 aan te tonen dat u voldoet aan voorschrift 3.1 van de vergunning
van 6 maart 2012.

2.

Als u niet voldoet aan het onder 1. gestelde, verbeurt u een dwangsom van € 10.000,(tienduizend euro) per keer dat geconstateerd wordt dat u hieraan niet voldoet, tot een
maximum van € 20.000,-- (twintigduizend euro). Per kalenderjaar kan maximaal één
constatering plaatsvinden.

Wij wijzen u er op dat het verbeuren van de dwangsom 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.
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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 6:1 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.
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 bevinden 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 dezen,
drs. M.M. de Hoog
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 van de vergunning van 6 maart 2012 luidt als volgt:
De emissies uit de onderhavige (delen van de) inrichting mogen de waarden uit onderstaande tabel
niet overschrijden.
Apparaat/Installatie

Uitworphoogte (m)

Stof

Fornuis
70
SO2
Fornuis
70
NOx
3
* 20 mg/m0 (3% O2) jaargemiddeld (kalenderjaar)
** maximale piekemissie 150 mg/m03 (3% O2)

Emissieconcentratie
3
(mg/m0 )
20*/150**
120
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