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Geachte directie,

,

Wij leggen ProRail B.V. in dit besluit een tweede last onder dwangsom op om naleving van de
voorschriften 1.3.15 en 1.3.16 van de omgevingsvergunning van 16 augustus 2017, met
kenmerk BES98447110_9999250721, af te dwingen. Hieronder wordt het besluit verder
uitgewerkt.
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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
goederenwagons waaronder gevaarlijke stoffen.
Op dit emplacement betreffen de activiteiten voornamelijk:
- omrijden/verplaatsen van spoorwegmaterieel;
- rangeren van goederenwagons waaronder gevaarlijke stoffen;

Blad: 2/9
Ons kenmerk: 9999189986_9999882889

-

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 BES 98447110_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 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De artikelen van dit besluit zijn
rechtstreeks op uw inrichting van toepassing. Op de inrichting is ook het Besluit externe
veiligheid inrichtingen van toepassing zoals genoemd in onderdeel B van bijlage 1 van het Bor.
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
Op 22 juli 2019 hebben toezichthouders van de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna; DCMR)
een controle uitgevoerd, waarbij steekproefsgewijs vier bovengrondse brandkranen en vier
ondergrondse aansluitpunten zijn gecontroleerd. Tijdens deze controle is geconstateerd dat de
pakking van brandkraan 1 aan beide zijden kapot is. Daarnaast blijkt dat het vulpunt A/B geen
markering heeft op de oneven aansluitpunten A1 t/m A7 en B1 t/m B7). Verder kunnen de
opzetstukken van de ondergrondse aansluitpunten E7 en E8 niet geplaatst worden, omdat de
putten zijn verzakt.
Bij besluit van 7 november 2019, met kenmerk 9999134487_9999678384, hebben wij u een last
onder dwangsom met daarin drie lasten opgelegd. Wij hebben u onder andere gelast om het
onkruid kort te houden en de vloeistofdichte vloer bij de tankplaats regelmatig te onderhouden.
Daarnaast hebben wij u gelast de brandveiligheidssystemen op het emplacement ten minste
één keer per jaar te laten inspecteren en testen. Wanneer hieruit gebreken naar voren komen
die de technische integriteit nadelig beïnlvoeden, dient u deze zo spoedig mogelijk (direct) te
herstellen. Overige gebreken moet u uiterlijk binnen één maand nadat u deze heeft
geconstateerd adequaat opheffen.
Op 8 november 2019 heeft u een offerte ontvangen voor het herstellen van de gebreken die de
toezichthouders van de DCMR hebben geconstateerd. Hieruit blijkt dat de putten E7 en E8 nog
opgehoogd moeten worden.
Op 19 november 2019 is een capaciteitstest uitgevoerd op twee bovengrondse bluskranen.
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Op 9 december 2019, 7 januari 2020 en 20 januari 2020 hebben toezichthouders van de DCMR
controles uitgevoerd bij het emplacement Botlek. Tijdens deze controles is geconstateerd dat u
niet kon aantonen dat de brandblusvoorzieningen ten minste eenmaal per jaar aan de hand van
onder andere de NFPA 25 en NEN 2654-1:2002 zijn geïnspecteerd, getest en / of
onderhouden. Hierdoor kunt u de integriteit van de brandbeveiligingsvoorzieningen niet
garanderen. Dit is een overtreding van voorschriften 1.3.15 en 1.3.16 van uw
omgevingsvergunning van 16 augustus 2017.
Op 20 januari 2020 zijn de putten van de ondergrondse droge blusleiding gecontroleerd op
eventuele gebreken. De toezichthouders hebben tijdens deze controle vastgesteld dat eerdere
gebreken niet zijn hersteld. Tijdens de controle is geconstateerd dat:
- Bij put E7 het opzetstuk niet past en dus niet geplaatst kan worden.
- Bij put E8 het opzetstuk niet past en dus niet geplaatst kan worden.
- Bij put B5 de leegloop defect is, aangezien water in de put staat.
- Bij put B6 de leegloop niet functioneert.
- Bij put D1 de put op het aansluitstuk / opzetstuk rust.
- Bij put D2 de put op het aansluitstuk / opzetstuk rust.
- Bij put E5 het aansluitstuk tegen de rand van de put zit waardoor het opzetstuk niet
geplaatst kan worden.
- Bij put E6 het aansluitstuk tegen de rand van de put zit waardoor het opzetstuk niet
geplaatst kan worden.
- Bij put F1 de leegloop niet functioneert.
- Bij put F2 het opzetstuk niet in orde is, waardoor aansluiten niet mogelijk is.
- Bij put F3 de put op het aansluitstuk / opzetstuk rust.
- Bij put F4 de put op het aansluitstuk / opzetstuk rust.
- Bij put H1de leegloop defect is.
- Bij put H5 de put op het aansluitstuk/ opzetstuk rust.
Verder blijkt uit deze controle dat de putten A1 tot en met A8 en put D3 zijn hersteld.
Daarnaast hebben de toezichthouders op 20 januari 2020 tijdens de controle (nieuwe) gebreken
geconstateerd:
- Bij put D4 zit het opzetstuk te dicht op de rand van de put, hierdoor is het aansluiten
niet mogelijk.
- Bij put H2 zit het opzetstuk te dicht op de rand van de put, hierdoor is het aansluiten
niet mogelijk.
Bij brief van 21 februari 2020, met kenmerk 9999165073_9999742859, hebben wij meegedeeld
dat van rechtswege driemaal een dwangsombedrag van € 25.000, - is verbeurd met een totaal
bedrag van € 75.000, -. Hiermee is de last onder dwangsom van 7 november 2019 voor het
onderdeel technische integriteit volgelopen.
Uit het ingediende spoelrapport van VolkerRail van februari 2020 blijkt dat de droge blusleiding
naar behoren werkt.
Verder heeft u in maart 2020 een herstelrapportage van VolkerRail ingediend, waaruit blijkt dat
de geconstateerde gebreken zijn verholpen. Echter, de gebreken zijn niet direct of uiterlijk
binnen een maand na constatering opgeheven.
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3. Overtredingen
Uit de controles van 9 december 2019, 7 januari 2020 en 20 januari 2020 blijkt dat u niet
voldoet aan de voorschriften 1.3.15 en 1.3.16 van de omgevingsvergunning van 16 augustus
2017.
Uit het vorengaande blijkt dat u vertraagd de inspecties, de testen en het onderhoud heeft
uitgevoerd. Hierdoor zien wij ons genoodzaakt u opnieuw een handhavingsbesluit op te leggen
nu de dwangsom van 7 november 2019 voor het onderdeel technische integriteit is volgelopen.
Met deze tweede last onder dwangsom willen wij u blijven stimuleren zelf zorg te dragen voor:
1. het garanderen van de technische integriteit van de brandbeveiligingsvoorzieningen
door het tijdig uitvoeren van inspecties en testen én
2. daaropvolgend het direct herstellen van gebreken die hieruit naar voren komen doch
uiterlijk binnen één maand na constatering van de gebreken.
In de brief 17 september 2020, met kenmerk 9999189986_9999851881, bent u op de hoogte
gesteld van het feit dat het maximaal te verbeuren bedrag aan dwangsommen is bereikt van de
last betreffende het niet op orde hebben van de technische integriteit. Tevens hebben wij u op
de hoogte gesteld dat wij u, gezien de ernst van de overtreding een nieuwe last onder
dwangsom willen opleggen voor de overtredingen van de voorschriften 1.3.15 en 1.3.16 van de
omgevingsvergunning van 16 augustus 2017.
Tijdens een controle op 12 november 2020 hebben twee toezichthouders van de DCMR
steekproefsgewijs enkele putten van de ondergrondse droge blusleiding gecontroleerd. Tijdens
deze controle zijn de putten gecontroleerd of de geconstateerde gebreken van 20 januari 2020
zijn verholpen. Hieruit blijkt dat:
- Bij put B6 water in de put aanwezig is, waaruit blijkt dat de leegloop niet functioneert.
Dit op 20 januari 2020 geconstateerde gebrek nog niet hersteld is.
- Bij put C2 water in de put aanwezig is, waaruit blijkt dat de leegloop niet functioneert.
- Bij put D1 de put op de afsluiter rust en de afsluiter zichtbaar beschadigingen heeft. Dit
op 20 januari 2020 geconstateerde gebrek nog niet hersteld is.
- Bij put D2 de put op de afsluiter rust. Dit op 20 januari 2020 geconstateerde gebrek nog
niet hersteld is.
Op 12 november 2020 hebben twee toezichthouders van de DCMR geconstateerd dat het
brandbeveiligingssysteem door u niet adequaat wordt onderhouden. In ieder geval heeft u de
geconstateerde gebreken niet hersteld binnen een maand na constatering. Hieruit blijkt dat met
een onderhouds-, test- en inspectieprocedure de technische integriteit niet wordt gegarandeerd.
Hiermee overtreedt u de voorschriften 1.3.15 en 1.3.16 uit de omgevingsvergunning van 16
augustus 2017.
Voor de letterlijke tekst van bovengenoemde voorschriften verwijzen wij naar de bijlage
behorende bij deze beschikking.

4. Zienswijzen
In overeenstemming met artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bent u in
bovengenoemde brief van 17 september 2020 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 geen gebruik gemaakt.
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5. Overwegingen
5.1 Motivering
Nu sprake is van een overtreding van wettelijke voorschriften, 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 naar onze mening hier niet
voor.
Het waarborgen van de technische integriteit kan incidenten of escalatie op het emplacement
Botlek voorkomen. De last onder dwangsom van 7 november 2019 heeft niet geleid tot het tijdig
opheffen van de overtreding binnen de begunstigingstermijn.
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende zien wij ons genoodzaakt u voor het
onderdeel technische integriteit van de brandveiligheidssystemen een tweede last onder
dwangsom op te leggen.
Omdat u zelf een einde kunt maken aan herhaling van de overtreding, is het opleggen van een
tweede 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. Bij de hoogte van de last onder dwangsom is rekening gehouden dat het maximaal
te verbeuren bedrag van € 75.000 in de eerste last onder dwangsom van 7 november 2019 is
volgelopen.
De opgelegde begunstigingstermijn is redelijk omdat hierbij rekening is gehouden met de
benodigde termijn om de geconstateerde gebreken en daarmee de overtreding ongedaan te
maken.

6. Te nemen maatregelen en besluit
6.1 Te nemen maatregelen
Om overtreding ongedaan te maken dient u de volgende maatregelen te treffen.
I.
De brandveiligheidssystemen dient u ten minste eenmaal per jaar, of zoveel vaker als
de leverancier voorschrijft, aan de hand van onder andere de NFPA 25 en NEN 26541:2002 of gelijkwaardig, door een ter zake deskundige te laten inspecteren, testen en
onderhouden.
II.
Gebreken aan de brandbeveiligingsvoorzieningen die de technische integriteit nadelig
beïnvloeden dient u zo spoedig mogelijk (direct) adequaat op te heffen.
III.
Overige gebreken aan de brandbeveiligingsvoorzieningen dient u uiterlijk binnen één
maand na constatering te herstellen en adequaat op te heffen.
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6.2 Besluit
Gelet op het vorenstaande besluiten wij op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in
samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt.
1. U dient binnen twee weken nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te
voldoen aan het gestelde in de voorschriften 1.3.15 en 1.3.16 van de
omgevingsvergunning van 16 augustus 2017, met kenmerk
BES98447110_9999250721, door bovenstaande maatregelen, genoemd onder punt I,
II en III van de te nemen maatregelen, uit te voeren.
2. Als u na de gestelde begunstigingstermijn niet voldoet aan het onder 1. gestelde,
verbeurt u een dwangsom van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) per keer dat wordt
geconstateerd dat u niet voldoet aan het bovenstaande tot een maximum van
€ 250.000 (zegge: tweehonderdenvijftigduizend euro).
Per twee weken kan maximaal één constatering plaatsvinden.
Wij wijzen u er overigens op dat het verbeuren van de (maximale) dwangsom niet met zich
meebrengt dat de overtreding kan worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de
overtreding overwegen wij nadere maatregelen.
6.3 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.
6.4 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 door het openbaar
maken van handhavingsbesluiten op de website van de DCMR.
Deze openbaarmaking geschiedt krachtens artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: 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.
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Direct na het verzenden van dit besluit wordt de navolgende tekst gepubliceerd op de website
van de DCMR.
Naam bedrijf
Bevoegd gezag
Overtreding

Status

ProRail B.V. emplacement Botlek
Gemeente Rotterdam
Niet tijdig uitvoeren van testen, inspecties en onderhoud bij de
brandveiligheidssystemen waardoor de integriteit van de
brandbeveiligingsvoorzieningen niet kan worden gegarandeerd.
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 de artikelen 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.
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.
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Dit verzoek schorst de werking van deze beschikking niet.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens dezen,

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

Een afschrift van deze beschikking is verstuurd aan:
IlenT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
@prorail.nl
@prorail.nl
@prorail.nl
@prorail.nl
VR-RR:
@vr-rr.nl
DCMR Milieudienst Rijnmond: info@dcmr.nl
DCMR Milieudienst Rijnmond: opsporing@dcmr.nl
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Bijlage 1 behorende bij de beschikking met kenmerk
9999189986_9999882889
Voorschriften uit vergunning van 16 augustus 2017 met kenmerk
BES98447110_9999250721
Voorschrift 1.3.15 luidt:
De brandveiligheidssystemen moeten ten minste eenmaal per jaar, of zoveel vaker als de
leverancier voorschrijft, aan de hand van onder andere NFPA 25 en NEN 2654-1:2002 of
gelijkwaardig, door een ter zake deskundige worden geïnspecteerd, getest en onderhouden.
Elektrische installaties dienen om de 5 jaar conform NEN 3140 te worden gekeurd.
De controle van de pompinstallatie voor het bluswatersysteem moet ten minste eenmaal per
maand op adequate wijze plaatsvinden.
De integriteit van de brandbeveiligingsvoorzieningen moeten middels een onderhouds-, test- en
inspectieprocedure worden gegarandeerd. De resultaten en de voortgang van het onderhoud,
de testen en de inspecties moeten geregistreerd worden.
Voorschrift 1.3.16 luidt:
Gebreken die de technische integriteit nadelig beïnvloeden moeten zo spoedig mogelijk, doch
binnen één maand na constateren adequaat worden opgeheven. Echter in het geval de
operationaliteit van de overheidsbrandweer door het gebrek in het geding is, zal het gebrek
onmiddellijk verholpen moeten worden. Indien dit niet mogelijk is, zal vervangend en
gelijkwaardig materiaal moeten worden ingezet of zal de procesvoering aangepast moeten
worden.

