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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 artikel 7, zesde lid van het
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (verder: BRZO), juncto bijlage iii onder b.iii van de Seveso
richtlijn 2012/18 betreffende de inrichting aan de Oude Maasweg 4 in Rotterdam.
Inleiding
Op 31 juli 2000 hebben wij voor de activiteiten op- en overslag in bulk en in emballage
van chemicaliën in vaste en vloeibare vorm, het formuleren van koolvloeistoffen
en andere chemicaliën, alsmede de productie van plastic folie (Saran) een vergunning verleend op
grond van de Wet milieubeheer. Deze vergunning wordt thans aangemerkt als
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Naast
deze omgevingsvergunning is het BRZO van toepassing op uw inrichting.
Wij zijn het bevoegd gezag voor de inrichting.
Overtredingen
Op 30 augustus 2019 heeft een toezichthouder van de DCMR Milieudienst Rijnmond (verder:
DCMR) een controle uitgevoerd bij uw bedrijf aan de Oude Maasweg 4 te Botlek Rotterdam. Hierbij
is geconstateerd, dat u het BRZO niet in alle gevallen naleeft. Het onderhoud aan apparatuur wordt
niet altijd tijdig en volgens de onderhoudsstrategie uitgevoerd.
Compensatoren
De drukbeproeving van de compensatoren is nog niet uitgevoerd. Tijdens de inspectie gaf u aan dat
u eraan twijfelt of een dergelijke beproeving wel de juiste manier van testen is. Echter in procedure
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1060 is de beproeving nog opgenomen. U geeft daarmee geen gevolg aan de inspectiestrategie
voor de compensatoren.
De toezichthouder heeft aangegeven dat wanneer LBC een andere vorm van testen gaat uitvoeren,
eerst nagegaan moet worden wat voor impact dit heeft op de veiligheidsstudie.
Daarnaast is er nog geen procedure/instructie voor de controle van compensatoren. Hiermee is de
servicekaart, die onderdeel uitmaakt van een dergelijke instructie, niet geborgd.
Controle trillingen leidingen
Tijdens de controle is een aantal leidingsinspecties ingezien van InspectAID. Dit waren inspecties
van leidingen uit tankput 7. De controledatum van deze inspecties was 09 november 2018. Bij de
inspectie staat vermeld:
“tekenen van vermoeiing bij o.a. appendages (vermoeiing)” niet inspecteerbaar;
- “Scheurinitiaties lasverbinding (vermoeiing)” wordt soms beoordeeld.
De tekenen van vermoeiiing bij o.a. appendages (vermoeiing) als gevolg van trillingen zijn niet
gecontroleerd. Ook zijn geen nieuwe controles op trillingen ingepland.
Gezien voorgaande is sprake van overtreding van artikel 7, zesde lid van het BRZO, juncto bijlage iii
onder b.iii van de Seveso richtlijn 2012/18
In onze brief d.d. 22 mei 2019, kenmerk 9999112656_9999605549, bent u hiervan al eerder op de
hoogte gebracht. Desondanks heeft deze overtreding weer plaatsgevonden.
Voor de letterlijke tekst van de bovengenoemde artikelen verwijzen wij naar de bijlage behorende bij
deze beschikking.
Zienswijze
In ons schrijven van 23 oktober 2019, kenmerk 9999142303_9999668513 hebben wij u meegedeeld
voornemens te zijn u een last onder dwangsom op te leggen voor de geconstateerde overtreding.
In deze brief bent u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze hierover kenbaar te maken. U heeft
hier geen gebruik van gemaakt.
Overwegingen
Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en juridische
prioriteit. In het geval van een overtreding van een wettelijk voorschrift 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.
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende zien wij ons genoodzaakt u drie lasten onder
dwangsom op te leggen. U bent eerder gewezen op de overtreding van artikel 7, zesde lid van het
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BRZO, juncto bijlage iii onder b.iii van de Seveso richtlijn 2012/18 maar desondanks is deze niet
ongedaan gemaakt.
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 een overtreding welke door
u op relatief eenvoudige wijze beëindigd kan worden.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen dwangsommen verbeurt door tijdig en blijvend aan de lasten
te voldoen. De hoogte van de lasten onder dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de
overtreding en dient als prikkel om u ertoe te bewegen de overtreding blijvend op te heffen en te
voorkomen.
Bij het vaststellen van de begunstigingstermijn hebben wij rekening gehouden met het feit dat het
onderhoud door een extern bedrijf uitgevoerd moet worden.
Te nemen maatregelen
Om de overtreding van artikel 7, zesde lid van het BRZO, juncto bijlage iii onder b.iii van de Seveso
richtlijn 2012/18 te beëindigen en herhaling te voorkomen dient u de volgende maatregelen te
nemen.
1. Voer volgens de strategie (procedure 1060) een drukbeproeving uit op de compensatoren;
2. Borg de methode van de visuele controle van de compensatoren aan de hand van een
servicekaart;
3. Plan volgens de FMECA studie leidingen d.d. 14 september 2018 een controle in op de trillingen
bij verpomping en voer deze controle uit.
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 drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, (blijvend) te voldoen aan
artikel 7, zesde lid van het BRZO, juncto bijlage iii onder b.iii van de Seveso richtlijn 2012/18
door de maatregel genoemd onder punt 1 uit te voeren.
Wij waarschuwen u ervoor, dat als u niet voldoet aan het onder 1. gestelde, u een dwangsom
verbeurt van € 3.000,- (drieduizend euro) per constatering dat de maatregel genoemd onder
punt 1 niet wordt uitgevoerd tot een maximum van € 9.000,- (negenduizend euro). Pet etmaal
kan maximaal één dwangsom worden verbeurd.
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2. U dient binnen drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, (blijvend) te voldoen aan
artikel 7, zesde lid van het BRZO, juncto bijlage iii onder b.iii van de Seveso richtlijn 2012/18
door de maatregel genoemd onder punt 2 uit te voeren.
Wij waarschuwen u ervoor, dat als u niet voldoet aan het onder 2. gestelde, u een dwangsom
verbeurt van € 3.000,- (drieduizend euro) per constatering dat de maatregel genoemd onder
punt 1 niet wordt uitgevoerd tot een maximum van € 9.000,- (negenduizend euro). Pet etmaal
kan maximaal één dwangsom worden verbeurd.
3. U dient binnen drie maanden nadat deze beschikking in werking treedt, (blijvend) te voldoen aan
artikel 7, zesde lid van het BRZO, juncto bijlage iii onder b.iii van de Seveso richtlijn 2012/18
door de maatregel genoemd onder punt 3 uit te voeren.
Wij waarschuwen u ervoor, dat als u niet voldoet aan het onder 3. gestelde, u een dwangsom
verbeurt van € 3.000,- (drieduizend euro) per constatering dat de maatregel genoemd onder
punt 3 niet wordt uitgevoerd tot een maximum van € 9.000,- (negenduizend euro). Pet etmaal
kan maximaal één dwangsom worden verbeurd.
Wij wijzen u er op dat het verbeuren van (maximale) dwangsommen niet met zich meebrengt dat de
overtreding kan 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 de provincie 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;
- 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 worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze kan een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
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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 (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.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

wnd. directeur DCMR Milieudienst Rijnmond
drs. M.M. de Hoog
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Bijlage 1
Besluit risico’s zware ongevallen 2015; artikel 7.6
De exploitant draagt zorg voor de correcte uitvoering van het preventiebeleid voor zware ongevallen.
Het preventiebeleid voor zware ongevallen wordt uitgevoerd met een veiligheidsbeheerssysteem dat
voldoet aan de elementen, genoemd in bijlage III bij de richtlijn, en met passende middelen en
structuren die evenredig zijn aan de gevaren van zware ongevallen en de complexiteit van de
organisatie of de activiteiten van de inrichting
Richtlijn 2012/18/EU; Bijlage III onder b.iii
De controle op de exploitatie — aanneming en toepassing van procedures en instructies voor veilige
werking, ook met betrekking tot het onderhoud, van de installatie, de processen en de apparatuur,
en voor het alarmbeheer en tijdelijke onderbrekingen; rekening houdend met de beschikbare
informatie betreffende beste praktijken op het vlak van monitoring en controle met het oog op de
vermindering van het risico op systeemfalen; beheer en controle van de risico's die samenhangen
met verouderende apparatuur die geïnstalleerd is in de inrichting en corrosie; inventarisatie van de
apparatuur in de inrichting, strategie en methodologie voor het houden van toezicht op en de
controle van de staat van de apparatuur; passende follow-upmaatregelen en noodzakelijke
tegenmaatregelen;
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