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Beschikking handhavingsbesluit
Geachte directie,
Wij leggen aan u een tweetal lasten onder dwangsom op om naleving van de omgevingsvergunning van
19 maart 2019 af te dwingen. Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt.
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1. Beschrijving wettelijk kader
Op het adres Avelingen-Oost 14 in Gorinchem heeft u een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer
in werking. Het betreft een inrichting voor op- en overslag en productie van verschillende grondstoffen
en halffabricaten voor de voedingsmiddelenindustrie en veevoederindustrie, harsen en wassen.
Voor deze inrichting aan de Avelingen-Oost 14 te Gorinchem is op 19 maart 2019 een
omgevingsvergunning verleend ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning vallen de activiteiten 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 op uw inrichting van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
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2. Historie
Op 19 en 25 september 2019 en op 15 oktober 2019 hebben toezichthouders van de DCMR
Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) controles uitgevoerd bij uw bedrijf aan de Avelingen-Oost 14 in
Gorinchem. Hierbij is geconstateerd dat u uw omgevingsvergunning niet in alle gevallen naleeft.
Hieronder wordt dit nader toegelicht.
3. Overtredingen
Tijdens de bovengenoemde controles zijn de volgende overtredingen geconstateerd:
U heeft de maximaal vergunde hoeveelheid binnen de inrichting voor mierenzuur-94% overschreden. Dit
is een overtreding van voorschrift 3.3.31 van de omgevingsvergunning van 19 maart 2019.
Er is geen technische maatregel getroffen om overschrijding van de Brzo-grenswaarden te bewaken. Bij
een administratieve overschrijding geeft het voorraadbeheersysteem geen alarmering of blokkering. Ook
is er geen niveaubeperkende maatregel getroffen op de tank. Dit is een overtreding van voorschrift 3.2.2
van de omgevingsvergunning van 19 maart 2019.
Er is geconstateerd dat de maximale doorzet van (geconcentreerd) mierenzuur-94% met 1500 ton is
overschreden. Dit is een overtreding van voorschrift 3.3.2 van de omgevingsvergunning van 19 maart
2019.
In onze brief van 15 november 2019, kenmerk 9999144051_9999683521, bent u van bovenstaande
overtredingen op de hoogte gesteld. In deze brief hebben wij tevens aangegeven u, gezien de ernst van
de overtredingen, een last onder dwangsom op te willen leggen.
4. Zienswijze
Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bent u in bovengenoemde brief in de
gelegenheid gesteld om binnen een week na dagtekening van de brief uw zienswijze kenbaar te maken
ten aanzien van het opleggen van een last onder dwangsom.
Bij brief van 25 november 2019 heeft u een zienswijze ingediend. Uw zienswijze kan als volgt worden
samengevat.
U geeft aan dat inderdaad op 19 september 2019 is geconstateerd dat de maximaal vergunde
hoeveelheid voor mierenzuur-94% is overschreden. U heeft de overtreding binnen één dag ongedaan
gemaakt.
Tijdens controles op 25 september 2019 alsmede op 15 oktober 2019 is geen overtreding van het
betreffende vergunningvoorschrift geconstateerd. U bent van mening dat, nu u zelf de overtreding
onmiddellijk ongedaan heeft gemaakt, de noodzaak om een herstelactie in gang te zetten niet meer
aanwezig is en verzoekt om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.
U merkt over de tweede constatering het volgende op. U geeft in de zienswijze aan wat in voorschrift
3.2.2 is bepaald. Tijdens de inspectie op 19 september 2019 heeft u aangeboden een foto van het
instrument te maken en deze digitaal toe te sturen. Op 20 september 2019 heeft u de technische
informatie van de apparatuur die op de tank is gemonteerd op verzoek van de toezichthouders
toegezonden. U heeft aangegeven dat u bereid bent om nadere informatie te verstrekken. Een vraag
hiernaar is niet gekomen. Tijdens de inspectie van 15 oktober 2019 hebben de toezichthouders drie
tanks, waaronder de tank waarin mierenzuur-94% is opgeslagen, gecontroleerd. Er zijn geen
overtredingen of tekortkomingen geconstateerd. U bent van mening dat de geest van voorschrift 3.2.2 is
het hebben van de juiste techniek op de tank teneinde te waarborgen dat de opgeslagen hoeveelheid
goed kan worden bepaald. Als gekeken wordt naar het technisch deel van wat in het voorschrift is
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beschreven, is er geen sprake van overtreding. U verzoekt om af te zien van handhaving.
Over de derde constatering merkt u op dat aan het begrenzen van een doorzet van 5.000 ton per jaar
een onderzoeksrapport van de QRA ten grondslag ligt. Intussen is er nieuwe en meer gedetailleerde
software beschikbaar en heeft u onderzoeksbureau AVIV te Enschede gevraagd om een QRAberekening op te stellen die beter aansluit bij de praktijksituatie bij Merwetank. Er is gemodelleerd met
een doorzet van 10.000 ton per jaar. In het rapport wordt geconstateerd dat Merwetank met een
dergelijke doorzet kan voldoen aan de veiligheidsnormen.
Op 13 november 2019 heeft een vergunningverlener van de DCMR aangegeven te verwachten dat, met
een aantal aanpassingen in het rapport, de capaciteitswijziging zou kunnen worden vergund. U acht het
dan ook niet passend om nu een last onder dwangsom op te leggen.
Reactie op ingekomen zienswijze
Naar aanleiding van de door u ingediende zienswijze merken wij het volgende op.
U geeft aan dat u nadat op 19 september 2019 de overtreding is geconstateerd, deze overtreding direct
ongedaan heeft gemaakt en dat de overtreding sindsdien niet meer is voorgekomen.
Op zichzelf is dit een goede zaak.
Het is wel zo dat het overtreden voorschrift een gedragsvoorschrift is; te allen tijde moet de maximale
hoeveelheid (geconcentreerd) mierenzuur-94% minder dan 50 ton bedragen. Om het belang van het op
elk moment voldoen aan dit vergunningvoorschrift te onderstrepen – deze hoeveelheid is namelijk
bepalend voor de vaststelling dat uw inrichting niet onder de Brzo-plicht valt – leggen wij u een last
onder dwangsom op. Dit besluit dient als prikkel om de naleving van het voorschrift te bevorderen.
Naar aanleiding van uw zienswijze over vergunningvoorschrift 3.2.2 merken wij op dat op de tank H4
voor (geconcentreerd) mierenzuur-94% een meetinstrument aanwezig is. Dit is de niveaumeetinstallatie
zoals bedoeld in voorschrift 3.2.2. Er was echter ten tijde van de inspectie geen alarm aanwezig dat
aangeeft dat de maximaal vergunde hoeveelheid die mag worden opgeslagen in zicht komt. Er was
bovendien geen overvulbeveiliging aanwezig, die de verlading stopt zodra de maximaal vergunde
hoeveelheid is bereikt.
Wij zijn het dan ook niet eens met uw opmerking dat de tank voldoet aan het technische deel van
voorschrift 3.2.2.
Wij leggen u een last op om ervoor te zorgen dat tank H4 voldoet aan de omschrijving die in
vergunningvoorschrift 3.2.2 is opgenomen.
Naar aanleiding van uw zienswijze over de overtreding van voorschrift 3.3.2 merken wij op dat wij
inderdaad eerdaags een besluit zullen nemen over de “milieuneutrale” wijziging van de vergunning.
Daarmee wordt de maximale jaarlijkse doorzet van (geconcentreerd) mierenzuur-94%, zoals genoemd
in voorschrift 3.3.2 gewijzigd van 5.000 naar 10.000 ton.
Wij zien dan ook voor de eerder geconstateerde overtreding van vergunningvoorschrift 3.3.2 af van het
opleggen van een last onder dwangsom.
5. Overwegingen
Nu sprake is van overtreding van vergunningvoorschriften, zijn wij bevoegd tot het treffen van
handhavende maatregelen. Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiekbestuurlijke en juridische prioriteit. Gelet op de grote belangen die met handhaving van de
milieuregelgeving zijn gediend, zien wij in beginsel geen reden om van deze bevoegdheid geen gebruik
te maken. Alleen zeer bijzondere omstandigheden kunnen voor ons aanleiding vormen om van het
nemen van maatregelen af te zien. Dergelijke omstandigheden doen zich zoals hierboven reeds is
opgemerkt, naar onze mening hier niet voor.
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende, zien wij ons genoodzaakt u lasten onder
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dwangsom op te leggen. Daarbij betrekken wij het feit dat tijdens de uitgevoerde controles is
geconstateerd dat u bewust ervoor heeft gekozen een verlading van mierenzuur-94% te laten
plaatsvinden hoewel deze verlading ertoe zou leiden dat de maximaal toegestane hoeveelheid
opgeslagen mierenzuur-94% zou worden overschreden. Ook de constatering op 25 september 2019 dat
u aanpassingen heeft gedaan in de administratie zodat onder de Brzo-grens werd gebleven, maakt dat
wij ons genoodzaakt zien u lasten onder dwangsom op te leggen.
Voor de overtreding van vergunningvoorschrift 3.3.2 zien wij af van het opleggen van een last onder
dwangsom.
Omdat u zelf een einde kunt maken aan de overtredingen, dan wel herhaling van de overtredingen kunt
voorkomen, is het opleggen van een last onder dwangsom, als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene
wet bestuursrecht, het meest proportionele middel dat ons in dezen ter beschikking staat.
DDe hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtredingen en de kosten
oom de overtredingen ongedaan te maken dan wel herhaling van de overtredingen te voorkomen. De
oopgelegde begunstigingstermijn is redelijk omdat hierbij rekening is gehouden met de benodigde termijn
oom de overtredingen ongedaan te maken dan wel om herhaling ervan te voorkomen.
6. Te nemen maatregelen en besluit
Te nemen maatregelen
Om de overtredingen ongedaan te maken, dan wel om herhaling van de overtredingen te voorkomen,
dient u de volgende maatregelen te treffen.
1. U dient ervoor te zorgen dat de maximale hoeveelheid (geconcentreerd) mierenzuur-94%
binnen de inrichting te allen tijde minder bedraagt dan 50 ton ( voorschrift 3.3.1 van de
omgevingsvergunning van 19 maart 2019).
2. U dient ervoor te zorgen dat de tank H4 voor (geconcentreerd) mierenzuur-94% is voorzien van
een overvulbeveiliging, niveaumeetinstallatie en van een hoog-niveau-alarmering en hoogniveau-beveiliging en nooit 50 ton of meer product bevat (voorschrift 3.2.2 van de
omgevingsvergunning van 19 maart 2019).
Voor de letterlijke tekst van bovengenoemde vergunningvoorschriften verwijzen wij naar de bijlage
behorende bij deze beschikking.
Besluit
Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij als volgt.
1. U dient binnen één dag nadat deze beschikking in werking treedt, te voldoen aan het gestelde in
voorschrift 3.3.1 van de omgevingsvergunning van 19 maart 2019 door bovenstaande
maatregel, genoemd onder 1, te nemen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 15.000,-- (vijftienduizend euro)
per keer dat geconstateerd wordt dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 45.000,-(vijfenveertigduizend euro). Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
2. U dient binnen twee maanden nadat deze beschikking in werking treedt, te voldoen aan het
gestelde in voorschrift 3.2.2 van de omgevingsvergunning van 19 maart 2019 door
bovenstaande maatregel, genoemd onder 2, te nemen.
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Indien u hieraan niet of niet volledig voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 5.000,-(vijfduizend euro) per keer dat geconstateerd wordt dat u hieraan niet voldoet, tot een maximum
van € 30.000,-- (dertigduizend euro). Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
Wij wijzen u er overigens op dat het verbeuren van de (maximale) dwangsom niet met zich meebrengt
dat de overtredingen kunnen worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtredingen
zullen wij nadere maatregelen overwegen.
Betaling dwangsom
Als u na afloop van de gestelde begunstigingstermijn de benodigde maatregelen niet heeft getroffen,
bent u de dwangsom direct verschuldigd.
Betaalt u niet binnen zes weken, dan zullen wij een invorderingsbesluit nemen.
In werking treden besluit
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is verzonden.
7. Informatie over 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 dor het openbaar maken van handhavingsbesluiten op de website van
de DCMR.
Deze openbaarmaking geschiedt krachtens artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).In dit
artikel wordt bepaald dat een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verschaft zodra dit is in het
belang van een goede en democratische bestuursvoering.
Direct na het verzenden van dit besluit wordt de navolgende tekst gepubliceerd op de website van de
DCMR.
Naam bedrijf
Bevoegd gezag
Overtreding
Status

Merwetank B.V., Avelingen-Oost 14 te Gorinchem
Provincie Zuid-Holland
Overtredingen m.b.t. de opslag van mierenzuur-94%
Bezwaartermijn

Na afloop van de bezwarentermijn van zes weken zal de volledige dwangsombeschikking op de website
worden geplaatst. Wel zullen we eventuele persoonsgegevens weghalen. De Wob geeft in artikel 10 en
11 uitzoneringsgronden en beperkingen die openbaar maken in de weg (kunnen) staan. In deze situatie
zijn er geen uitzonderingsgronden of beperkingen van toepassing waardoor het handhavingsbesluit niet
openbaar gemaakt zou kunnen worden.
8. Bezwaar een voorlopige voorziening
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. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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t.a.v. de Awb-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.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van deze beschikking niet.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, kunt u, indien u een bezwaarschrift heeft
ingediend bij ons college, 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 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze kan een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Dit verzoek schorst de werking van deze beschikking niet.

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

wnd. directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:
- ILen T, Postbus 1191, 2500 BD Den Haag
- info@dcmr.nl
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BIJLAGE
Voorschrift 3.3.1 van de omgevingsvergunning d.d. 19 maart 2019 luidt als volgt:
De maximale hoeveelheid (geconcentreerd) mierenzuur-94% binnen de inrichting moet te allen tijde
minder bedragen dan 50 ton.
Toelichting:
Deze beperking geldt voor de opslag van mierenzuur-94% en niet voor mierenzuur-77%. Mierenzuur
met concentratie vanaf 78% is “Acute Toxic 3”(H331). Het betreft het totaal van alle opslagopties die
gelijktijdig aanwezig zijn in: tank H4, menger F1, IBC’s en aangekoppelde tankwagen. Het bedrijf wordt
BRZO-plichting vanaf 50 ton opslag.
Voorschrift 3.2.2 van de omgevingsvergunning van 19 maart 2019 luidt als volgt:
De tank h4 voor (geconcentreerd) mierenzuur-9% moet zijn voorzien van een overvulbeveilging,
niveaumeetinstallatie en van en hoog-niveau-alarmering en hoog-niveau-beveiliging en mag nooit 50 ton
of meer product bevatten.
Toelichting:
50 ton Mierenzuur komt overeen met maximaal circa 40 m3 en 27% vullingsgraad. Zie ook voorschrift
3.3.1.
Voorschrift 3.3.2 van de omgevingsvergunning d.d. 19 maart 2019 luidt als volgt:
Voor de verladingen van (geconcentreerd) mierenzuur-94% en propionzuur via tankwagens gelden de
volgende beperkingen:
a. de maximale doorzet per jaar (per grondstof) bedraagt 5.000 ton;
b. de doorzet moet in een boekhouding worden bijgehouden;
c. middels een procedure en werkinstructie moet worden geborgd dat bij slangbreuk binnen 120
seconden door ingrijpen van de chauffeur/operator de uitstroming wordt gestopt;
d. voldoende middelen, materalen en voorzieningen aanwezig te zijn om de omvang van een incident
zoveel mogelijk te beperken.
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