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Geachte directie,

Wij leggen aan ProRail B.V. in dit besluit een last onder dwangsom op om naleving van artikel 3
van de Verordening (EU) nr. 517/2014 af te dwingen. Hieronder wordt het besluit verder
uitgewerkt.

Inhoud
1.

Beschrijving wettelijk kader ............................................................................................2

2.

Historie ...........................................................................................................................2

3.

Overtredingen.................................................................................................................3

4.

Zienswijzen .....................................................................................................................3

5.

Overwegingen ................................................................................................................4

6.

Te nemen maatregelen en besluit .................................................................................5

7.

Informatie over openbaarmaking ...................................................................................6

8.

Bezwaar en voorlopige voorziening ...............................................................................6

Blad: 2/10
Ons kenmerk: 9999185897_9999859875

1. Beschrijving wettelijk kader
1.1 Inrichting
Op het adres Botlekweg 150 in Rotterdam Botlek heeft u een inrichting als bedoeld in de Wet
milieubeheer in werking. De inrichting betreft een emplacement waar rangeren plaatsvindt van
goederenwagens met onder andere gevaarlijke stoffen.
Op dit emplacement betreffen de activiteiten voornamelijk:
- Omrijden/verplaatsen van spoorwegmaterieel;
- Spoorwegmaterieel, al dan niet met locomotief, parkeren en/of in overstand opstellen;
- Het opwarmen en bedrijfsgereed maken van materieel;
- Het verrichten van kleinschalig onderhoud en technische controles aan treinen/wagons;
- Treinen samenstellen (sorteren, splitsen, combineren, kopmaken en loc wisselen).
Voor de inrichting aan de Botlekweg 150 in Rotterdam Botlek is sinds 16 augustus 2017 een
omgevingsvergunning, met kenmerk BES98447110_9999250721, op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) van kracht.
Op grond van artikel 2.1 van de Wabo en bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor)
is de inrichting aangewezen als vergunningplichtig op basis van onderdeel C, categorie 14.1,
sub b en categorie 14.3, sub b (spoorwegemplacementen).
Naast de voorschriften uit de omgevingsvergunning vallen de activiteiten onder de
werkingssfeer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De artikelen van dit besluit zijn
rechtstreeks op uw inrichting van toepassing. Daarnaast valt de binnen de inrichting
aanwezige koelinstallatie onder de Verordening (EU) nr. 517/2014 met betrekking tot
gefluoreerde broeikasgassen.
U bent als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de op uw inrichting
van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

1.2 Bedrijfsgegevens
Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de besloten vennootschap ProRail B.V.
spoorwegen in Nederland beheert en tot stand brengt. Het beheer omvat de zorg voor de
kwaliteit, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van vervoersinfrastructuur waaronder het
emplacement Botlek aan de Botlekweg 150 in Rotterdam Botlek.

2. Historie
Bij brief van 29 januari 2018, met kenmerk 999973384_9999405459, hebben wij u meegedeeld
dat tijdens een controle op 23 januari 2018 is geconstateerd dat de jaarlijkse controle op
lekdichtheid van de koelinstallatie, gevuld met 3,6 kg van het koudemiddel type R410A, niet is
uitgevoerd. Deze koelinstallatie is gevestigd in de serverruimte. Tevens hebben wij u in deze
brief meegedeeld dat wij voornemens waren u voor onder andere deze overtreding een last
onder dwangsom op te leggen.
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Op 11 april 2018 hebben wij u een last onder dwangsom, met kenmerk
999963708_9999411977, opgelegd. Doordat u de overtreding met betrekking tot het niet tijdig
uitvoeren van de keuring op de lekdichtheid van de koelinstallatie vóór het opleggen van de last
onder dwangsom had beëindigd, hebben wij besloten om deze overtreding niet in de last onder
dwangsom op te nemen.
Nu dezelfde overtreding is geconstateerd op 15 juni 2020, hebben wij deze herhaalde
overtreding in de sanctiematrix zwaarder ingeschaald en u direct een zienswijzebrief verzonden
d.d. 10 augustus 2020, met kenmerk 9999185897_9999832542, zonder dat hieraan
voorafgaand een waarschuwing heeft plaatsgevonden.

3. Overtredingen
Op 15 juni 2020 controleerden twee toezichthouders van de DCMR Milieudienst Rijnmond
(hierna: DCMR) uw inrichting aan de Botlekweg 150 in Rotterdam. Tijdens deze controle is
geconstateerd dat:
-

-

U de jaarlijkse controle op de lekdichtheid van de koelinstallatie in de serverruimte,
gevuld met 3,6 kg koudemiddel type R410A, niet heeft uitgevoerd. De laatste controle is
uitgevoerd op 11 februari 2019. In januari 2018 is dezelfde overtreding geconstateerd.
De koelinstallatie bevat 7,52 ton CO2-equivalent gefluoreerde broeikasgassen. U dient
de koelinstallatie jaarlijks te controleren op lekdichtheid en het bewijs van de controle in
een logboek te bewaren. U heeft hiermee artikel 3 van de Verordening (EU) nr.
517/2014 overtreden, die rechtstreeks van toepassing is.
U de opslagruimte voor gevaarlijke stoffen niet conform voorschrift 3.1.1 van de
omgevingsvergunning d.d. 16 augustus 2017 jo diverse voorschriften uit de PGS 15
heeft uitgevoerd. In de opslagruimte heeft u 30 liter asperbenzine (ADR 3 en
verpakkingsgroep II) en circa 10 spuitbussen (ADR 3) opgeslagen. De toegestane
werkvoorraad van ADR klasse 3 betreft maximaal 25 liter voor verpakkingsgroep II
(tabel 1.2. van de PGS 15 (2011). De opslagruimte is daarnaast niet uitgevoerd met
een zelfsluitende deur en de benodigde pictogrammen ‘roken en open vuur verboden’
ontbreken. Hiermee overtreedt u voorschrift 3.1.1 van de omgevingsvergunning van 16
augustus 2017 juncto de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.2.7 en 3.15.1 van de PGS 152011-v1.0.

In de brief 10 augustus 2020, met kenmerk 9999185897_9999832542, bent u van
bovenstaande overtredingen op de hoogte gesteld. In deze brief hebben wij u, gezien de ernst
van de overtredingen, kenbaar gemaakt dat wij u een last onder dwangsom op willen leggen.

4. Zienswijzen
In overeenstemming met artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bent u in
bovengenoemde brief in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van de
brief uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het opleggen van een last onder
dwangsom.
U heeft hiervan gebruik gemaakt.
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4.1 Ingekomen zienswijzen
Op 21 augustus 2020 heeft u zowel mondeling als schriftelijk via e-mail uw zienswijze
ingediend.
U vermeldt in uw zienswijze dat u de bestemming van de opslagruimte voor gevaarlijke stoffen
heeft gewijzigd in een opslagruimte zonder gevaarlijke stoffen. Op dit moment worden alleen
nog droge poetsdoeken en klein materieel van de aannemer opslagen en dus geen gevaarlijke
stoffen meer.
Daarnaast geeft u aan dat de keuring van de koelinstallatie nog moet worden uitgevoerd en u
begrijpt dat voor deze overtreding een last onder dwangsom volgt.

4.2 Reactie op ingekomen zienswijzen
Vanwege het wijzigen van de bestemming van een opslagruimte met gevaarlijke stoffen (PGS15 voorziening) in een gewone opslagruimte, besluiten wij u hiervoor geen last onder
dwangsom op te leggen. Voor een gewone opslagruimte zonder gevaarlijke stoffen hoeft u
namelijk geen brandwerende deur en benodigde pictogrammen‘roken en open vuur verboden’
aan te brengen. Wij wijzen u erop dat de bestemming van de ruimte in overeenstemming moet
zijn met de ruimte zoals aangegeven in uw aanvraag voor uw omgevingsvergunning. Indien dit
niet overeen komt met uw aanvraag dan dient u hiervan formeel een wijziging door te geven
aan de DCMR t.a.v. Afdeling Reguleren en Advies via info@dcmr.nl.
Wij adviseren u op bijvoorbeeld de deur van de ‘gewone’ opslagruimte kenbaar te maken dat de
opslagruimte alleen bedoeld is voor niet-gevaarlijke stoffen. Wij willen voorgekomen dat
vanwege het gewoontegedrag van mensen, hier onbewust weer gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de overtreding duurzaam is
beëindigd.
Ten aanzien van de koelinstallatie is sprake van een herhaalde overtreding, namelijk het niet
tijdig uitvoeren van een jaarlijkse controle op lekdichtheid van de koelinstallatie. Wij leggen u
voor deze overtreding een last onder dwangsom op, omdat u wederom in strijd heeft gehandeld
met artikel 3 van de Verordening (EU) nr. 517/2014.

5. Overwegingen
5.1 Motivering
Nu sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, zijn wij bevoegd tot het treffen
van handhavende maatregelen. Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving
politiek-bestuurlijke 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 hier boven al is opgemerkt, naar onze mening hier niet voor.
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende zien wij ons genoodzaakt u een last
onder dwangsom op te leggen.
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Omdat u zelf een einde kunt maken aan de overtreding, 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.
De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtreding en de
kosten om de overtreding ongedaan te maken dan wel herhaling van de overtreding te
voorkomen.
De opgelegde begunstigingstermijn is redelijk omdat hierbij rekening is gehouden met de
benodigde termijn om de overtreding ongedaan te maken.

6. Te nemen maatregelen en besluit
6.1 Te nemen maatregelen
Om de overtreding ongedaan te maken dient u de volgende maatregelen te treffen.
a. De koelinstallatie in de serverruimte dient u voor afloop van de jaarlijkse keuringstermijn tijdig
te laten keuren op lekdichtheid.
b. Het bewijs van de jaarlijkse controle op de lekdichtheid van de koelinstallatie dient u
gedurende vijf jaar in het logboek binnen de inrichting te bewaren en op verzoek van een
toezichthouder te tonen.
Voor de letterlijke tekst van bovengenoemd artikel verwijzen wij naar de bijlage behorende bij
deze beschikking en naar de website: https://eur-lex.europa.eu.

6.2 Besluit
Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij als
volgt.
1. U dient binnen twee weken nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen
aan het gestelde in artikel 3, lid 3 juncto artikel 4, leden 1 en 3, sub a juncto artikel 6, lid 1
van de Verordening (EU) 517/2014 door bovenstaande maatregelen, genoemd onder punt
1a en b van de te nemen maatregelen, uit te voeren.
Als u na de gestelde begunstigingstermijn niet voldoet aan het onder 1. gestelde, verbeurt u
na de begunstigingstermijn een dwangsom van € 1.000,- (zegge: een duizend euro) per
keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het bovenstaande tot een maximum
van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro). Per week kan maximaal één constatering
plaatsvinden.
Voorts wijzen wij u erop dat het verbeuren van de (maximale) dwangsom niet met zich
meebrengt dat de overtreding kan worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de
overtreding zullen wij nadere maatregelen overwegen.
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6.3 Betaling dwangsom
Als u na afloop van de gestelde begunstigingstermijn de benodigde maatregelen niet heeft
getroffen, bent u de dwangsom direct verschuldigd. U ontvangt dan een brief van de
uitgevoerde nacontrole en de geconstateerde overtreding.
Betaalt u niet binnen zes weken, dan zullen wij een invorderingsbesluit nemen.

6.4 In werking treden besluit
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit besluit 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 door 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
ProRail B.V.
Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam
Overtreding
Niet tijdig uitvoeren van de jaarlijkse keuring van de koelinstallatie op
lekdichtheid
Status
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 uitzonderingsgronden 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 en voorlopige voorziening
8.1 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 het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA
Rotterdam. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na
de datum van verzending van deze beschikking.
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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.

8.2 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 Rotterdam, Sector Bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 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,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens dezen,

Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer
Concerndirecteur Stadsontwikkeling
Gemeente Rotterdam

Kopie is verstuurd aan:
ILenT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
@prorail.nl
@prorail.nl
DCMR milieudienst Rijnmond, opsporing@dcmr.nl
VR-RR
@vr-rr.nl
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Bijlage 1 behorende bij het besluit van 9999185897_9999859875
Relevante artikelen uit de Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de
raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 842/2006.
Artikel 3 van de Verordening (EU) 517/2014 in het Publicatieblad van de Europese Unie L
150/2020 EU luidt:
Preventie van emissies van gefluoreerde broeikasgassen
1. Het opzettelijk uitstoten van gefluoreerde broeikasgassen in de atmosfeer is verboden
indien voor het beoogde gebruik de emissie technisch niet noodzakelijk is.
2. De exploitanten van apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat, treffen
voorzorgsmaatregelen om de onopzettelijke emissie van (hierna „lekkage”) van deze gassen te
voorkomen. Zij nemen alle technisch en economisch haalbare maatregelen om lekkage van
gefluoreerde broeikasgassen tot een minimum te beperken.
3. Indien een lekkage van gefluoreerde broeikasgassen wordt vastgesteld, zorgen de
exploitanten ervoor dat de apparatuur zonder nodeloos uitstel wordt gerepareerd.
Indien apparatuur ingevolge artikel 4, lid 1, op lekken moet worden gecontroleerd, zorgen de
exploitanten ervoor dat, wanneer een lek in de apparatuur is gerepareerd, de apparatuur binnen
één maand na de reparatie door gecertificeerde natuurlijke personen wordt gecontroleerd om
na te gaan of de reparatie doeltreffend is geweest.
4. Natuurlijke personen die de in artikel 10, lid 1, onder a) tot en met c), bedoelde taken
uitvoeren, worden gecertificeerd overeenkomstig artikel 10, leden 4 en 7, en nemen
voorzorgsmaatregelen om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen.
Ondernemingen die de in artikel 4, lid 2, onder a) tot en met d), bedoelde apparatuur installeren,
servicen, onderhouden, repareren of buiten dienst stellen, worden gecertificeerd
overeenkomstig artikel 10, leden 6 en 7, en nemen voorzorgsmaatregelen om lekkage van
gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen.
Artikel 4 van de Verordening (EU) 517/2014in het Publicatieblad van de Europese Unie L
150/2020 luidt:
Lekcontroles
1. Exploitanten van apparatuur die niet in schuimen opgenomen gefluoreerde
broeikasgassen bevat in hoeveelheden 5 ton CO2-equivalent of meer zorgen ervoor dat
de apparatuur op lekken wordt gecontroleerd.
Hermetisch afgesloten apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van
minder dat 10 ton CO2- equivalent is echter niet aan lekkagecontroles volgens dit artikel
onderworpen, mits dergelijk apparatuur als hermetisch afgesloten is geëtiketteerd.
Een elektrische schakelinrichting is niet aan lekkagecontroles uit hoofde van dit artikel
onderworpen mits zij voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
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a) Zij heeft een geteste lekkagepercentage van minder dan 0,1 % per jaar zoals vermeld
in de technische specificaties van de fabrikant en is als zodanig geëtiketteerd;
b) Zij is uitgerust met een apparaat voor online druk- of densiteitsmonitoring, of
c) Zij bevat minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen.
2. Lid 1 geldt voor exploitanten van de volgende gefluoreerde broeikasgassen bevattende
apparatuur:
a) Stationaire koelapparatuur;
b) Stationaire klimaatregelingsapparatuur;
c) Stationaire warmtepompen;
d) Stationaire brandbeveiligingsapparatuur;
e) Koeleenheden van koelwagens en koelaanhangers;
f) Elektrische schakelinrichtingen;
g) Organische rankinecyli
Wat betreft de in de eerste alinea, onder a) tot en met e), genoemde apparatuur worden de
controles verricht door natuurlijke personen die gecertificeerd zijn overeenkomstig de
voorschriften in artikel 10.
Bij wijze van afwijking van de eerste alinea van lid 1 is, tot en met 31 december 2016,
apparatuur die minder dan 3 kg gefluoreerde broeikasgassen bevat of hermetisch afgesloten
apparatuur die als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen
bevat, niet onderworpen aan de voorschriften betreffende controle op lekken.
3. De controles op lekken ingevolge lid 1 worden uitgevoerd met de volgende frequentie:
a) bij apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 5 ton CO2equivalent of meer maar minder dan 50 ton Co2-equivalent, ten minste om de twaalf
maanden of, wanneer een lekkagedetectiesysteem is geïnstalleerd ten minste om de
vierentwintig maanden;
b) bij apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 50 ton CO2equivalent of meer maar minder dan 500 ton Co2-equivalent, ten minste om de zes
maanden, of, wanneer een lekkagedetectiesysteem is geïnstalleerd, ten minste om de
twaalf maanden.
c) bij apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 500 ton
CO2-equivalent of meer, ten minste om de drie maanden, of, wanneer een
lekkagedetectiesysteem is geïnstalleerd, ten minste om de zes maanden.

Artikel 6 van de Verordening (EU) 517/2014 in het Publicatieblad van de Europese Unie L
150/2020 luidt:
Bijhouden registers
1. Exploitanten van apparatuur die ingevolge artikel 4, lid 1, op lekken moet worden
gecontroleerd, belasten zich voor elk hieronder vallend apparatuur met het verrichten
en bijhouden van registraties waarin de volgende informatie wordt gespecificeerd:
a) De hoeveelheid en type geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen;
b) de hoeveelheden tijdens installatie, onderhoud en service of door lekkage
toegevoegde gefluoreerde broeikasgassen;
c) of de hoeveelheden geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen gerecycled of
geregenereerd zijn, met de naam en het adres van het recycling- of
regeneratiebedrijf en, waar van toepassing, het certificeringsnummer;
d) de hoeveelheid teruggewonnen gefluoreerde broeikasgassen;
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e) de identiteit van de onderneming die de apparatuur heeft geïnstalleerd, geservicet,
onderhouden en, indien van toepassing, gerepareerd of buiten dienst gesteld, met
inbegrip van, indien van toepassing, het nummer van het certificaat;
f) de datums en resultaten van de volgens artikel 4, leden 1 tot en met 3, uitgevoerde
controles;
g) indien de apparatuur buiten dienst is gesteld, de maatregelen die zijn genomen om
de gefluoreerde broeikasgassen terug te winnen en te verwijderen.
2. Tenzij de in lid 1 bedoelde registraties in een door de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten opgezette databank worden opgenomen, gelden de volgende regels:
a) de in lid 1 bedoelde exploitanten bewaren gedurende ten minste vijf jaar de in dat
lid bedoelde registraties;
b) ondernemingen die de in lid 1, onder e) bedoelde activiteiten voor exploitanten
uitvoeren, bewaren gedurende ten minste vijf jaar een kopie van de in lid 1
bedoelde registraties.
De in lid 1 bedoelde registraties worden op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde
autoriteiten van de betrokken lidstaat of Commissie. Voor zover dergelijke registraties informatie
in verband met het milieu bevatten, is naargelang het geval Richtlijn 2003/4/EG van het
Europees Parlement en de Raad of Verordening (EG) nr 1367/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van toepassing.

