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Korte schets
2012 was voor de DCMR een bewogen jaar op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
bij bedrijven.
In de zomermaanden van 2012 verscheen de DCMR veelvuldig in de media rondom Odfjell Terminals. Dit tankopslagbedrijf bleek achtereenvolgens meerdere milieu- en
veiligheidsvoorschriften te overtreden. Onder zware druk
van de DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot
Odfjell vervolgens zelf het bedrijf stil te leggen.
Tegelijkertijd werd het vizier gericht op de toezichthoudende
instanties waaronder de DCMR: hoe kon het zover komen bij
Odfjell? En hoe is het gesteld met de veiligheid van andere
tankopslagbedrijven in het Rijnmondgebied?
Deze vragen resulteerden onder meer in een uitgebreide
controle van twaalf andere tankopslagbedrijven in het
Rijnmondgebied door de DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarbij werden verscheidene
overtredingen geconstateerd, maar geen ernstige.
Daarnaast legde de DCMR verbeteracties vast in een
verbeterprogramma, voor een scherper toezicht en consequentere handhaving. Ten slotte werd een onderzoek
gestart door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Het
eindrapport ervan wordt medio 2013 verwacht.
De DCMR introduceerde in 2012 de bestuurlijke strafbeschikking-milieu; een nieuwe sanctie voor eenvoudige
milieuovertredingen. De eerste bestuurlijke strafbeschikkingmilieu werd in juni uitgeschreven voor een Rotterdams
café dat de geluidregels fors overtrad.
In 2012 zijn in totaal twintig bestuurlijke strafbeschikkingenmilieu uitgeschreven.
In het najaar van 2012 werd de toetreding van de gemeente
Goeree-Overflakkee tot de DCMR voorbereid; vanaf 1 januari
2013 voert de DCMR het merendeel van de milieutaken van
deze gemeente uit.
Daarnaast besloten de provincies Zuid-Holland en Zeeland
om de verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven over te dragen
aan de DCMR.
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‘Bad-housekeeping’ in Europoort
Daarop maken de toezichthouders een kleine rondgang
over het lawaaiige terrein. Slierten plastic vliegen hinderlijk
door de lucht. “Dit is voor het eerst dat ik profijt heb van
mijn veiligheidsbril”, zegt Bos gekscherend.

Het is een koude vrijdagavond in december 2012.
Toezichthouders Kees Koudenburg en Hein Bos
parkeren hun auto bij een chemisch bedrijf in de
Europoort. Ze lopen langs de slagboom en melden
zich bij de portier. “Wij zijn van de DCMR en komen
voor een flitscontrole. Kunt u aangeven wat u doet bij
brand?”

Na minder dan een uur zit de flitscontrole erop. Het
bedrijf krijg per brief opdracht om binnen een maand te
zorgen voor een eenduidige en bij iedereen bekende
noodprocedure. Ook moet plastic afval ordelijk opgeslagen
worden en mogen over het terrein geen slierten plastic meer
waaien. De laatste twee aspecten refereren aan ‘goodhousekeeping’; een gangbaar begrip binnen de industrie.
Het kan een relatie hebben met de veiligheidscultuur.

De portier grijpt naar een multomap en begint daarin te
bladeren. Hij toont een ‘Checklist Brand’ en verontschuldigt
zich dat hij niet helemaal op de hoogte is van de noodprocedures. “Eh, ik ben nog onvoldoende ingewerkt...”
Hij belt de wachtchef en kondigt de komst aan van de
toezichthouders. Koudenburg en Bos betreden het grote
fabrieksterrein. Voordat ze bij het kantoor van de wachtchef
zijn, zien ze een berg plastic afval: tientallen meters lang
en enkele meters hoog. “Goh, wat een rommel”, merkt
Koudenburg op.
De wachtchef toont vervolgens een noodprocedure die
afwijkt van de noodprocedure bij de portier. Koudenburg
confronteert hem ook met de opmerking van de portier
onvoldoende ingewerkt te zijn. “Dat kan”, is de droge reactie
van de wachtchef.

Plastic afval

-6-

Leeswijzer
Deze rapportage beschrijft de DCMR-activiteiten in 2012
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij bedrijven.
Hoofdstuk 1 gaat in op algemene aspecten.
Hoofdstuk 2 beschrijft de bereikte resultaten in 2012.
Hoofdstuk 3 schetst de ontwikkelingen die in 2012 zijn
ingezet.
Op de linkerpagina’s staan beschrijvingen van concrete
praktijkvoorbeelden; ze geven inkijk in het dagelijkse werk
van vergunningverleners en toezichthouders.
Bijlage 1 spitst zich toe op toezicht en handhaving in 2012 bij
de 118 risicovolle bedrijven.
Bijlage 2 geeft een overzicht van de aantallen die in hoofdstuk 2 genoemd zijn, uitgesplitst naar de bevoegde instanties
gemeente Rotterdam, regio-gemeenten en provincie ZuidHolland.
Meer informatie over vergunningverlening, toezicht en handhaving is te vinden op www.dcmr.nl, door een zoekterm in te
vullen in het vakje rechtsboven.
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‘Warme douche’ voor Bergschenhoek Groep
Reactie van toezichthouder Kay Luijten:
“Ik vind het prettig dat Bergschenhoek Groep zich bewust
is van zijn omgeving en wil meewerken aan een prettige
leefomgeving.”

Ingezonden brief in De Heraut, woensdag 24 oktober
2012:
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1.

Algemeen
1.3 Bevoegd gezag

Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven: dat is de kerntaak van de DCMR. De DCMR
besteedt er ruim de helft van het jaarlijkse budget aan.
Doel is om toezicht te houden op de naleving van de
milieuregels door bedrijven en waar nodig corrigerend
op te treden.

In opdracht van vijftien gemeenten en provincie Zuid-Holland
voerde de DCMR in 2012 taken uit op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven.
Deze overheden zijn ‘bevoegd gezag’. Het betekent dat zij
de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving hebben overgedragen aan de DCMR, maar
nog wel verantwoordelijk blijven voor de betreffende bedrijven.

1.1 Verantwoordelijkheid ondernemers
De DCMR voert deze taken uit voor de burgers in het
Rijnmondgebied. Burgers verwachten van ondernemers dat
zij de milieuregels naleven. En van de DCMR dat hij er op
toeziet en zo nodig corrigerend optreedt door naleving af te
dwingen.

Voor 50% van de bedrijven in het Rijnmondgebied die onder
de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, is de
gemeente Rotterdam het bevoegd gezag, voor 48% zijn dat
de regiogemeenten en voor 2% de provincie.
De provincie is bevoegd gezag voor met name de bedrijven
in de zwaardere milieucategorieën. Dit zijn meestal vergunningplichtige bedrijven, waarvoor overigens ook een
rechtstreeks werkende algemene regels uit het Activiteitenbesluit gelden.

Naleving van milieuregels is en blijft de eígen verantwoordelijkheid van ondernemers. Die eigen verantwoordelijkheid
is groot: het Rijnmondgebied is immers dichtbevolkt. Daarom
stellen we de hoogste eisen aan ondernemers op het gebied
van veiligheid en milieu. Het vertrouwen van de DCMR krijgen
ondernemers niet vanzelf; dit vertrouwen moeten zij verdienen.

Sinds 2012 draagt de DCMR de gedeelde zorg voor ruim 200
Zuid-Hollandse bedrijven van buiten het Rijnmondgebied.
Klachten over deze bedrijven, alsmede meldingen van de
bedrijven zelf worden buiten kantoortijden door de DCMRmeldkamer aangenomen.

1.2 Milieuregels
Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Iedere ondernemer heeft te maken met milieuregels, voortkomend uit de Wet milieubeheer (Wm) of de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Wettelijke milieuregels beschrijven de minimumnormen waaraan ondernemers moeten voldoen; gelukkig gaan diverse
ondernemers echter verder dan deze minimumnormen (zie
tekstkader links).

Bevoegd gezag van de bedrijven
in het Rijnmondgebied 2012
2%

48%

In 2012 vielen ruim 25.000 bedrijven in het Rijnmondgebied
onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer.

50%

Gemeente Rotterdam
Regiogemeenten
Provincie Zuid-Holland

Algemene milieuregels
Zo’n 97% van de bedrijven in het Rijnmondgebied moet voldoen aan algemene regels uit het zogenoemde Activiteitenbesluit (zie tekstkaders op volgende pagina).
Eenderde van deze bedrijven is niet-meldingplichtig en
tweederde is dat wel. Niet-meldingplichtige bedrijven zijn
niet of slechts in zeer geringe mate schadelijk voor het milieu
(bijvoorbeeld banken, huisartsen en peuterspeelzalen).
Meldingplichtige bedrijven kunnen het milieu mogelijk schade
berokkenen en moeten daarom hun bedrijfsactiviteiten melden
bij de DCMR.

Figuur 1: Bevoegd gezag van de bedrijven in het
Rijnmondgebied in 2012

Zo nodig kunnen aan deze bedrijven aanvullende eisen
worden gesteld, zogenoemde ‘maatwerkvoorschriften’.
In 2012 nam het aantal niet-meldingplichtige bedrijven met
ruim 5% toe ten opzichte van 2011; het aantal meldingplichtige
bedrijven bleef nagenoeg gelijk.
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Dilemma van een toezichthouder
“De ondernemer heeft vervolgens zijn klanten en bezorgers
verzocht om netjes te parkeren en de motoren van auto’s
uit te zetten. Nu is het stil. Hopelijk hebben de ondernemer
en zijn buurman wat meer begrip voor elkaar gekregen.”

Stel: een bewoner ondervindt geluidhinder van een
bedrijf. Maar dat bedrijf overtreedt geen geluidregels.
Wat doe je dan als toezichthouder?
Toezichthouder Wim Dercksen van de DCMR vertelt over
zo’n situatie in Hellevoetsluis. “In april en mei 2012
ontvingen we klachten van iemand die naast een snackbar
woont. Die stoorde zich aan het geluid van draaiende
automotoren, zowel van de klanten als van de bezorgers.”
“Ondanks dat de ondernemer voldeed aan de geluidregels
(opgenomen in het zogenoemde Activiteitenbesluit), heb ik
hem er wel op aangesproken. Als het niet teveel moeite (of
geld) kost, heb je de plicht om het je buren een beetje naar
de zin te maken.”

Supermarkt moet omgeving schoon
houden
“Hij zou de rommel drie tot vier keer per week laten
opruimen”, zegt Vermeij. “Maar ik zie afval dat er al veel
langer ligt. Wij zullen daarom de gemeente Albrandswaard
adviseren om een dwangsom op te leggen.”

“Ik weet ervan. Maar ik ga niet achter iedereen aanlopen
die een papiertje laat vallen.” De bedrijfsleider van
een supermarkt in Rhoon reageert vrij laconiek als
toezichthouder Ralf Vermeij van de DCMR hem confronteert met het zwerfafval rond zijn bedrijf.
Het Activiteitenbesluit uit 2008 verplicht ondernemers om
de openbare ruimte rond hun bedrijf tot een afstand van
25 meter schoon te houden. Het gaat daarbij om afval
afkomstig uit het bedrijf of bestemd voor het bedrijf.
De bedrijfsleider van de supermarkt kent de regelgeving:
in de afgelopen jaren is hij al eerder door de DCMR op de
vingers getikt voor het zwerfafval. In 2012 wordt hij opnieuw
bezocht.

Tankopslagbedrijf Odfjell preventief
stilgelegd
Op een aantal punten heeft Odfjell de overtredingen niet of
onvoldoende verholpen. Daarvoor is in 2012 een bedrag
van € 180.000 geïnd.

Tankopslagbedrijf Odfjell Terminals heeft in juli 2012
haar terminal gedeeltelijk stilgelegd. Dit is gedaan na
zware druk van de DCMR, Veiligheidsregio RotterdamRijnmond en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf september 2011 hebben zij het toezicht
bij Odfjell aanzienlijk geïntensiveerd. Daarbij kwamen
veel gebreken aan het licht.

Na de stillegging zijn in 2012 weer 59 van de 300 tanks in
gebruik genomen.
In augustus 2012 is de Onderzoeksraad voor de Veiligheid
een onderzoek gestart naar de achtergronden van het
dossier Odfjell. De resultaten worden medio 2013 verwacht.

Sinds de stillegging zijn veel overtredingen opgeheven.
Bijvoorbeeld door het buiten gebruik stellen van tanks
waarvoor dwangsommen waren opgelegd. Of door het
verhelpen van overtredingen.
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2.

Resultaten
In 2012 werden 59 opleveringscontroles uitgevoerd; meer
dan twee keer zoveel als in 2011.

Hoeveel tijd de DCMR besteedt aan vergunningverlening,
toezicht en handhaving valt voorafgaand aan een jaar
lastig te plannen. Daarom wordt een prognose gemaakt
(op basis van kentallen, ervaringscijfers en bedrijfsbestanden), gedurende het jaar vinger aan de pols gehouden en waar nodig bijgestuurd.

2.2 Toezicht
Controles
De DCMR controleert of bedrijven zich aan de milieuregels
houden. Daartoe bezoeken toezichthouders bedrijven (preventieve controles, voorvalonderzoeken), of voeren ze werkzaamheden uit op kantoor (administratieve controles).
Voor het actueel houden van het bedrijvenbestand worden
ook bedrijven bezocht. Daarbij vindt echter geen controle
plaats van de naleving van milieuregels (inventariserende
controles).

2.1 Vergunningverlening
Meldingen
In 2012 werden 802 meldingen van bedrijven over hunbedrijfsactiviteiten ontvangen; bijna 10% minder dan in 2011.Een
mogelijke verklaring hiervoor is de economische recessie,
waardoor minder nieuwe meldingplichtige bedrijven starten
of hun activiteiten uitbreiden of wijzigen.

Preventieve controles
Preventieve controles worden uit voorzorg gedaan, dus zonder
klacht of vermoeden dat milieuregels overtreden worden.
Bedrijven met een groter effect op het milieu worden vaker
preventief gecontroleerd.

Maatwerkvoorschriften
Maatwerkvoorschriften kunnen aan bedrijven worden opgelegd die onder het Activiteitenbesluit vallen. Bijvoorbeeld om
geluidhinder tegen te gaan.
In 2012 zijn aan 66 bedrijven maatwerkvoorschriften opgelegd; dit is vergelijkbaar met 2011.

In 2012 zijn 4.820 preventieve controles uitgevoerd; bijna evenveel als in 2011. Hiervan waren 600 preventieve controles
bij bodemsaneringslocaties. Aangezien sommige bedrijven
meerdere keren preventief gecontroleerd zijn, bedraagt het
aantal gecontroleerde bedrijven in 2012 ongeveer 4.100.

Omgevingsvergunningen
Voor allerlei activiteiten op het gebied van sloop, (ver)bouw,
wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte is een
omgevingsvergunning nodig.
In 2012 zijn voor 405 bedrijven omgevingsvergunningen
verleend; dit is 25% meer dan in 2011. De omgevingsvergunningen waren grotendeels gericht op sloop en (ver)bouwen
slechts ten dele op milieuaspecten.

Soms werden preventieve controles uitgevoerd met andere
toezichthoudende instanties. Bijvoorbeeld met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en/of met de Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige Arbeidsinspectie). Bij de 118 risicovolle bedrijven gaan altijd andere
toezichthoudende instanties mee (zie bijlage 1).

Opleveringscontroles
Sommige van de omgevingsvergunningen zijn oprichtingsof revisievergunningen. Omdat deze uitgebreid zijn en
grote consequenties hebben, wordt binnen drie maanden
na het verlenen ervan ter plaatse een opleveringscontrole
uitgevoerd. Hierbij is zowel een toezichthouder als een vergunningverlener aanwezig.

In enkele gevallen ging een gemeenteambtenaar mee (zie
tekstkader linksboven), of specialisten van een adviesbureau
(zie tekstkader op pagina 14).
Voorvalonderzoeken
De DCMR ontvangt via de meldkamer 24 uur per dag
klachten over milieuhinder en meldingen van bedrijven. De
bedrijfsmeldingen betreffen incidenten en/of voor-genomen
risicovolle activiteiten. De toezichthouders van de DCMR
bekijken deze klachten en meldingen. Ze kunnen leiden tot
voorvalonderzoeken (zie tekstkader linksboven). Jaarlijks
rapporteert de DCMR over de voorvallen in het rapport
Milieumeldingen in Rijnmond (zie www.dcmr.nl).

Producten vergunningverlening
1000
900
800
700

Aantal

600

Meldingen
Maatwerkvoorschriften

500

Omgevingsvergunningen
400

Opleveringscontroles

In 2012 werden 2.171 voorvalonderzoeken uitgevoerd; nagenoeg hetzelfde aantal als in 2011. Opvallend is echter dat
het aantal voorvalonderzoeken in Rotterdam bijna 20%
lager was dan in 2011 en in de regiogemeenten ruim 20%
hoger dan in 2011.

300
200
100
0
2011

2012

Figuur 2: Aantal producten vergunningverlening in
2011 en 2012
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Anonieme klacht leidt tot € 4.500 boete
Bij de nacontrole was veel rommel verdwenen, maar bleken
twee overtredingen nog niet ongedaan te zijn. De dwangsomcontrole leverde ten slotte nog één overtreding op.

Een rommelige aanblik wil nog niet zeggen dat álles fout
is. Dat is de conclusie van milieuambtenaar Geradine
Roskam van de gemeente Brielle. Ze ging in oktober
2012 mee op nacontrole bij een hijskranenbedrijf in
haar gemeente.

In totaal werd daarom driemaal € 1.500 in rekening gebracht
bij de ondernemer.

Over het bedrijf ontving de DCMR in juli een anonieme klacht.
Er zou ondermeer slordig omgegaan worden met schadelijke stoffen.
Tijdens het controlebezoek werden naast veel rommel
ook talrijke kleine milieuovertredingen geconstateerd:
rondslingerende accu’s, niet opgeruimde absorptiekorrels,
te weinig lekbakken en geen papieren werkinstructie.
Al met al voldoende voor een lange zienswijzebrief en het
opleggen van een dwangsom door de gemeente Brielle.
De dwangsom bedroeg € 1.500 per overtreding.

Absorptiekorrels

“Goed dat de DCMR dat doet”
De toezichthouders kregen opvallend veel medewerking
van de tankopslagbedrijven. Heusdens: “De meeste van
hen wilden laten zien dat Odfjell een ‘rotte appel’ is binnen
hun branche.”

In de zomer van 2012 zijn in het Rijnmondgebied twaalf
bedrijven met tankopslag uitgebreid gecontroleerd.
“Bij de meeste bedrijven werden we met open armen
ontvangen”, aldus toezichthouder Frank Heusdens van
de DCMR.
Na de commotie rondom tankopslagbedrijf Odfjell wilden de
DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond snel
inzicht krijgen in eventuele risico’s bij andere tankopslagbedrijven. Daarom werd in allerijl een project opgetuigd
onder de naam I2T: intensivering inspectie tankopslag.
De DCMR riep de hulp in van adviesbureau Lloyd’s Register.
Heusdens: “De regelgeving rondom tankopslag is enorm uitgebreid en complex. Door de samenwerking met de
specialisten van Lloyd’s Register kennen wij nu óók de
finesses van die regelgeving.”
Elk bedrijf moest het onderhoudsprogramma van haar
opslagtanks toelichten. “Dat is spitten in een enorme
papierwinkel”, legt Heusdens uit. “Het dossier van een
oudere opslagtank met een drijvend dak, bijvoorbeeld uit 1970, is al gauw zo’n 75 cm dik: ontwerptekeningen, vergunningen, certificaten, onderhoudsplannen
en -rapporten, controleresultaten, opvolging controleresultaten, enzovoorts.”
Daarnaast werden per bedrijf drie à vier opslagtanks
visueel geïnspecteerd en de koel- en blusvoorzieningen
ervan getest. De controles naar de betrouwbaarheid van de
opslagtanks leverden verscheidene kleine overtredingen op.

De dikte van een dossier van één oudere opslagtank met
drijvend dak
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Is de naleving gedurende meerdere jaren goed en zijn door
een bedrijf nog extra milieumaatregelen of -voorzieningen
getroffen, dan kan daarvoor een milieucomplimentenbrief
verstuurd worden.

De toename in de regiogemeenten is onder meer toe te
schrijven aan een andere registratiewijze: als bij geluidklachten ter plaatse onderzoek wordt verricht en géén lawaai
(meer) wordt geconstateerd, dan wordt dit per ingang van
2012 geregistreerd als een voor-valonderzoek. Voor de
gemeente Rotterdam werd al langer op deze wijze geregistreerd.

In 2012 zijn geen milieucomplimentenbrieven verstuurd.
Dit instrument had binnen de DCMR in 2012 een lage prioriteit.
Soms leven bedrijven de milieuregels na, maar ervaren
omwonenden toch ernstige overlast. In die gevallen probeert
de DCMR met mediation tot een oplossing te komen.

Administratieve controles
Bij administratieve controles worden onder andere verslagen
en rapporten gecontroleerd die door bedrijven aan de DCMR
zijn verstuurd, soms nadat er bij preventieve controles overtredingen zijn geconstateerd. Ook gaat het om het vastleggen
van telefoongesprekken van bewoners over een bedrijf, of
als een bedrijf informatie opvraagt.

In 2012 was sprake van zeven mediationtrajecten: vijf in
Rotterdam, één in Albrandswaard en één in Schiedam. In alle
gevallen speelde geluidsoverlast een rol (laden en lossen
van vrachtwagens, gebruik van apparaten, te harde muziek,
wapperende vlaggen). In vier van de zeven trajecten is een
(gedeeltelijke) overeenkomst gesloten tussen het bedrijf en
de omwonenden. In één traject hebben de betrokkenen het
zelf opgelost.

In 2012 bedroeg het aantal administratieve controles 8.494;
ruim 90% meer dan in 2011. Deze toename is grotendeels
veroorzaakt door de afhandeling van aanvragen voor
exploitatievergunningen van met name horecabedrijven in
de gemeente Rotterdam. Met de toename is vooraf rekening
gehouden.

Overtredingen
In 2012 werden tijdens de 4.820 preventieve controles bij
1.635 bedrijven één of meerdere overtredingen geconstateerd; nagenoeg gelijk aan het aantal in 2011.

Inventariserende controles
Bij een inventariserende controle worden de gegevens van
een bedrijf geactualiseerd, zonder expliciet de naleving van
milieuregels te controleren. Bijvoorbeeld bij de vestiging van
nieuwe bedrijven of bij de wijziging van bedrijfsactiviteiten die
niet gemeld is.

In 2012 werden tijdens de 2.171 voorvalonderzoeken bij 116
bedrijven één of meerdere overtredingen geconstateerd; bij
ruim 10% bedrijven minder dan in 2011. De grootste daling
trad op bij de gemeente Rotterdam. Daar nam het aantal
overtredingen dat naar aanleiding van voorvalonderzoeken
is geconstateerd af van 84 naar 42, terwijl het aantal voorvalonderzoeken in die gemeente slechts verminderde van 993
naar 811.

In 2012 werden 2.236 inventariserende controles uitgevoerd; 20% minder dan in 2011.
Controles

Bij een overtreding stuurt de DCMR een aanschrijving. Daarin
wordt het bedrijf een termijn gegeven waarin de overtreding
ongedaan moet zijn gemaakt. Soms wordt een overtreding
direct beëindigd.

9000
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Aantal

6000
5000

Preventieve controles

4000

Administratieve controles

Nacontroles
Nacontroles zijn controles om ter plekke na te gaan of eerder
geconstateerde overtredingen ongedaan zijn gemaakt.
Nacontroles kunnen achterwege blijven als bedrijven per
e-mail of fax bewijzen sturen dat zij de overtreding(en)
beëindigd hebben. Het wordt dan geregistreerd als een
administratieve controle.

Voorvalonderzoeken
Inventariserende controles
3000
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0
2011

2012

Figuur 3: Aantal controles in 2011 en 2012

In 2012 werden 1.429 nacontroles uitgevoerd; 21% minder
dan 2011.

2.3 Handhaving

In 2012 werden bij nacontroles nog één of meerdere overtredingen geconstateerd bij 389 bedrijven; ruim 10% minder
dan in 2011.

Geen overtredingen
Als een toezichthouder tijdens een preventieve controle constateert dat een bedrijf de milieuregels gewoon naleeft,
dan vermeldt hij dit op een doordrukformulier. Een dergelijk
formulier wordt bij iedere controle achtergelaten.
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Vroeg uit de veren
De DCMR maakt in de week erna een proces-verbaal
op. Ook adviseert ze de gemeente om een dwangsom
op te leggen aan de eigenaar van de supermarkt. Die heeft
vervolgens passende maatregelen genomen.

Het is zaterdag 12 augustus, 4:50 uur. Rockanje is nog
in diepe rust. Toezichthouder Jorine Obreen en haar
collega bellen aan bij een woning aan het Dorpsplein.
Voor de bewoner komt het bezoek niet onverwachts;
hij heeft al ruim een jaar geluidsoverlast. Daarom komt
de DCMR meten. Obreen legt uit dat ze eerst het ‘achtergrondniveau’ meet. “Hopelijk komt daarna de veroorzaker
van de geluidsoverlast. Zo niet, dan moeten een nieuwe
afspraak maken.”
Dit blijkt niet nodig te zijn: om 5:15 uur wordt de rust wreed
verstoord. Een vrachtwagen van supermarkt PLUS laadt
en lost goederen voor de supermarkt. De geluidsmeter
slaat daarbij uit naar 77 dB(A); maar liefst 37 dB(A) hoger
dan de norm.
Na ruim twee uur meten gaan de DCMR-medewerkers
naar de volgende geluidklacht.

PLUS in Rockanje

Toezichthouder? Of ook adviseur?
Van Dalen: “Mede door de Chemie-Pack-brand is binnen
het Maassluise bedrijf het besef gegroeid dat zij hun
processen nauwkeurig in de gaten moeten houden en
administratief moeten vastleggen. Maar ook dat zij nog
veel meer met de omgeving moeten communiceren. ‘Laat
zien wat je doet. Organiseer open dagen’, zei ik tegen het
bedrijf.”

“Zeg het maar DCMR: wat moet ik doen?” Zo’n vraag is
voor toezichthouder Manfred van Dalen een signaal dat
de ondernemer achterover wil leunen. “Maar ik vind dat
die zich juist behoort te verdiepen in de milieuregels
en manieren om daaraan te voldoen.”
Manfred van Dalen is een door de wol geverfde toezichthouder. Hij zit al 25 jaar in het vak, waarvan 20 jaar bij de
DCMR. Voor Van Dalen is het klip en klaar: als toezichthouder heeft hij hoogstens een voorlichtende taak, maar
geen adviserende.
“Ik verwijs ze vaak naar hun branchevereniging, of adviseer
ze een externe deskundige te raadplegen. En nee, ik noem
dan geen namen van adviesbureaus”, glimlacht hij.

Dat alles is niet zonder resultaat gebleven. Het bedrijf heeft
structureel adviseurs ingehuurd, de processen administratief vastgelegd en de banden met de omwonenden flink
aangehaald. Maar het belangrijkste vindt Van Dalen dat het
bedrijf welwillend is en een open houding heeft.
“Ze timmeren nu goed aan de weg. Tijdens de twee controles
in 2012, van elk een dag, voldeden ze keurig aan de milieuregels.”

Van Dalen benadrukt dat de milieuregels slechts ‘minimumnormen’ zijn. “Ondernemers hebben een zorgplicht als het
om milieu gaat. Dus mogen we van hen ook verwachten
dat zij verder kijken dan enkel te voldoen aan die minimumnormen.”
Hij illustreert dit aan de hand van een situatie rondom een
Maassluis’ chemiebedrijf waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Op zo’n 50 meter afstand van het bedrijf staat
een appartementencomplex. Na de felle brand bij ChemiePack in Moerdijk in 2011 werden vragen gesteld in de Maassluise gemeenteraad over de veiligheid van het bedrijf.
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Bestuursdwang geeft de mogelijkheid om bedrijfsactiviteiten
stil te leggen om zo een einde te kunnen maken aan en
overtreding. Bijvoorbeeld het verzegelen van geluidapparatuur, afvoeren van gevaarlijke stoffen, of in het uiterste geval
het stilleggen van een bedrijf.

Resultaten van controles
2200
Bedrijven met overtreding(en) bij preventieve controle
Bedrijven met overtreding(en) bij voorvalonderzoek
Nacontroles
Bedrijven met overtreding(en) bij nacontrole
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In 2012 werd minder vaak bestuursdwang opgemaakt dan in 2011
(7 ten opzichte van 9). Tweemaal werd bestuursdwang opgelegd bij Odfjell Tankterminals, waarvan eenmaal spoedeisend
(zie tekstkader op pagina 12).
Daarnaast werd bestuursdwang opgemaakt voor enkele
horecagelegenheden.
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In 2012 en in 2011 zijn geen vergunningen (gedeeltelijk)
ingetrokken.

Figuur 4: Resultaten van controles in 2011 en 2012

Strafrechtelijke sancties
In 2012 lag het aantal opgemaakte strafrechtelijke sancties
vrijwel even hoog als in 2011 (59 ten opzichte van 61). Het
betrof 39 keer een proces-verbaal en 20 keer een bestuurlijke
strafbeschikking-milieu.
De bestuurlijke strafbeschikking-milieu is in 2012 geïntroduceerd (zie tekstkader linksboven).

Sancties algemeen
Als toezichthouders overtredingen zien kunnen er sancties
worden opgelegd. Of, en zo ja, welke sanctie(s), is afhankelijk
van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder. De DCMR hanteert hiervoor een sanctiestrategie.
De DCMR kan gebruik maken van bestuursrechtelijke sancties en/of strafrechtelijke sancties. De tweede categorie wordt
in de regel toegepast bij ernstiger overtredingen, of bij overtredingen waar bestuursrechtelijke sancties niet tot de mogelijkheden behoren.

Het leeuwendeel van de 59 opgemaakte strafrechtelijke
sancties in 2012 had betrekking op horecageluid (29) en
vuurwerkverkooppunten (12). Eén proces-verbaal werd
opgemaakt voor geluidsoverlast dat niét gerelateerd was aan
horeca (zie tekstkader op pagina 16).

De DCMR maakt een eventuele sanctie op en adviseert het
bevoegd gezag vervolgens om de sanctie op te leggen.
In vrijwel alle gevallen worden de opgemaakte sancties uiteindelijk opgelegd. Voor de provincie en enkele Rotterdamse
deelgemeenten is de DCMR bevoegd om de sanctie zelf op
te leggen.

Bestuurs- en strafrechtelijke sancties
200
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In de periode tussen opmaken en opleggen van een sanctie,
kan een bedrijf alsnog de overtreding(en) ongedaan maken.
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Bestuursdwang
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Proces-verbaal
Bestuurlijke strafbeschikking-milieu
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Bestuursrechtelijke sancties
Voorbeelden van bestuursrechtelijke sancties zijn dwangsom,
(spoedeisende) bestuursdwang, en (gedeeltelijke) intrekking
van een vergunning.
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Bij een dwangsom wordt een geldbedrag geïnd wanneer een
bedrijf eenzelfde overtreding nogmaals begaat (tekstkaders
op pagina 14 en 16).

2012

Figuur 5: Aantal bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties
in 2011 en 2012 (Let op: de bestuurlijke strafbeschikking-milieu
is in 2012 geïntroduceerd)

In 2012 werden 184 dwangsommen opgemaakt; in 2011 waren
dat er 154.
De dwangsommen werden 98 keer opgemaakt voor bedrijven
waarvoor de gemeente Rotterdam bevoegd gezag is,
61 keer voor ‘regiogemeente-bedrijven’ en 25 keer voor
‘provinciale-bedrijven’. Bij de provinciale-bedrijven zijn relatief
veel dwangsommen opgelegd (o.a. twee keer bij Odfjell
Tankterminals, zie tekstkader op pagina 12); voor de
regiogemeente-bedrijven relatief weinig.
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Toezichthouden in het weekend
Sinds juli 2012 gebruikt de DCMR de bestuurlijke
strafbeschikking milieu. “Die maakt het voor ons een stuk
eenvoudiger om boetes uit te delen dan met processenverbaal.”

‘Het rode gevaar.’ Zo wordt Maarten Pinkse van de
DCMR door sommige aannemers genoemd. “Ik houd
toezicht op bodemsaneringen en grondstromen binnen
Rotterdam-stad, Waalhaven, Pernis en Hoogvliet.
Daarom probeer ik zoveel mogelijk buiten te zijn;
zo nodig ook ‘s avonds en in het weekend.”
Pinkse - met rossig haar - merkt dat het crisis is. “Er zijn
minder bouw- en dus saneringsactiviteiten. Daardoor staat
de prijs voor grondverzet stevig onder druk.”
Hij signaleert een toename van overtredingen met verontreinigde grond. Bijvoorbeeld omdat geen startmelding is
verricht, aannemers niet gecertificeerd zijn, of omdat geen
milieukundig begeleider is ingeschakeld.

Grondverzet in Rijnmondgebied

DCMR publiceert controleresultaten
tankstations
Hoe worden de milieuregels nageleefd door de tankstationhouders? Dat wilde de DCMR op haar website
presenteren.
Tankstationhouders stonden niet te juichen toen de
DCMR dit voornemen in 2012 bekend maakte. Ook de
brancheverenigingen waren kritisch. Met hen is vervolgens intensief gesproken over de werkwijze en de vorm
waarin de controleresultaten gepubliceerd zouden worden.
De DCMR organiseerde in mei 2012 een informatieavond voor tankstationhouders. Sommige van hen waren
kritisch over het verschil in optreden van toezichthouders.
Daarop heeft de DCMR steekproefgewijs hercontroles
uitgevoerd en bekeken of de preventieve controles goed
waren uitgevoerd. De resultaten van de preven-tieve controles
worden in 2013 op de DCMR-website geplaatst.

Verbeterprogramma vergunningverlening,
toezicht en handhaving
•
•

In december 2012 stemde het algemeen bestuur van
de DCMR in met het Verbeterprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving.

•
De belangrijkste punten uit het Verbeterprogramma:
•
Risicogerichte inzet van toezicht (ook buiten kantoortijden en onaangekondigd).
•
Extra focus op technische installaties en veiligheidscultuur.

•
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Openheid over incidenten en controleresultaten.
Consequente en voortvarende toepassing van sanctiestrategie.
Extra investering in kennis van vergunningverleners
en toezichthouders.
Versterking eigen verantwoordelijkheid van bedrijven,
klanten, leveranciers en certificeringinstanties.

3.

Ontwikkelingen
Wellicht vermindert dit de administratieve lastendruk van de
betreffende bedrijven (zie hierboven), maar het vergroot wèl
de administratieve lastendruk van de DCMR.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving door de
DCMR zijn aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld door
nieuwe landelijke wetgeving of nieuwe wetenschappelijke
inzichten. Maar ook door beleidswijzigingen in het
Rijnmondgebied, zoals het Verbeterprogramma (zie tekstkader links).

Actualisatie van omgevingsvergunningen
Hoe actueler een omgevingsvergunning is, hoe effectiever
toezicht en handhaving kan zijn. In 2013 gaat de DCMR weer
een aantal omgevingsvergunningen voor bedrijven onder
provinciaal gezag actualiseren.

3.1 Vergunningverlening

Daarnaast toetst de DCMR jaarlijks bij een deel van de
omgevingsvergunningen of zij geactualiseerd moet worden.
Bijvoorbeeld in geval van nieuwe wetgeving of van nieuwe
eisen wat betreft de toepassing van ‘best beschikbare technieken’.

Koppeling geluidregels aan verstrekking exploitatievergunningen
In 2012 heeft de gemeente Rotterdam besloten om geluidregels te koppelen aan het verstrekken van exploitatievergunningen voor de horeca. Een exploitatievergunning
wordt pas verstrekt als duidelijk is dat de ondernemer kan
voldoen aan de geluidregels, al dan niet in combinatie met
extra geluideisen.

3.2 Toezicht

Naar verwachting zullen in 2013 meer gemeenten in het
Rijnmondgebied de aanpak van de gemeente Rotterdam
volgen.

Meer doelgerichte inzet
In 2013 en daarna richt het toezicht van de DCMR zich
meer op bedrijven die milieu- en veiligheidsrisico’s veroorzaken, de milieuregels slecht naleven, overlast veroorzaken of een slechte ‘veiligheidscultuur’ hebben. Informatie
hierover kan ook van andere toezichthoudende instanties afkomstig zijn. Bedrijven met geringe milieu- en
veiligheidsrisico’s, of bedrijven die geen overlast veroorzaken
krijgen minder toezicht.

Afname van aantal vergunningplichtige bedrijven
Als gevolg van rijksbeleid neemt het aantal vergunningplichtige bedrijven verder af. Doel is de administratieve
lastendruk van bedrijven te verminderen. Steeds meer
bedrijven moeten voldoen aan algemene milieuregels uit
het Activiteitenbesluit. De DCMR maakt daardoor minder
vergunningen. Deze ontwikkeling leidt voor de DCMR dan
ook tot een accentverschuiving van vergunningverlening
naar toezicht en handhaving. Een nadeel ervan is dat de
mogelijkheden van de DCMR beperkt worden om in geval
van milieu- en veiligheidsrisico’s preventief passende eisen
op te leggen.

Meer onaangekondigde controles
Vanaf 2012 is de DCMR meer onaangekondigd gaan
controleren bij risicovolle bedrijven met een slechte naleving,
bijvoorbeeld in de vorm van flitscontroles (zie tekstkader
op pagina 4). De verwachting is dat onaangekondigd
toezicht een uitgebreider beeld oplevert van de werkelijke
veiligheidssituatie in een bedrijf, met name op het gebied van
naleving van gedragsregels.
Bij middelgrote en kleinere bedrijven controleert de DCMR al
langer onaangekondigd.

In 2013 worden een groot aantal landbouwactiviteiten en
enkele grote industriële sectoren (metaal-, voedingsmiddelenen beton(mortel)industrie) onder het Activiteitenbesluit gebracht.

Meer controles buiten kantoortijden
In 2013 en daarna controleert de DCMR vaker buiten
kantoortijden. Het levert waarschijnlijk een uitgebreider
beeld op van de werkelijke veiligheidssituatie in een
bedrijf. Bij een aantal activiteiten werd al buiten kantoortijden gecontroleerd, zoals bij geluidmetingen (zie tekstkader op pagina 16).

Toename van complexiteit van vergunningplichtige
bedrijven
Omdat de eenvoudige vergunningplichtige bedrijven onder
het Activiteitenbesluit worden gebracht, resteren voor
vergunningverlening de relatief complexere be-drijven. Ook
de grotere detaillering op het onderwerp externe veiligheid en
de focus op de risico’s van gevaar-lijke stoffen dragen bij aan
een grotere complexiteit.

Afstemming van toezichtlasten
Het streven van de overheid is om dubbelingen in ‘toezichtlasten’ voor bedrijven te vermijden. Dat is de reden dat
toezichthouders van verschillende instanties (zie hierboven)
soms gezamenlijk preventieve controles uitvoeren bij
bedrijven. Zoals in het kader van het project I2T (zie tekstkader
op pagina 4) en regulier bij de 118 risicovolle bedrijven (zie
bijlage 1).

Nieuwe regelgeving vergroot soms ook de complexiteit. Zo
zijn bepaalde activiteiten binnen ‘IPPC’-bedrijven (chemiebedrijven met een zeer grote milieubelasting) onder het
Activiteitenbesluit gebracht.
De nieuwe regelgeving resulteert in IPPC-bedrijven die deels
vergunningplichtig zijn en deels meldingplichtig.
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Twee vliegen in één klap
Hanno heeft desondanks de verlichtingskosten van de
tennishal omlaag kunnen brengen. Hoe? Door de verlichting
te automatiseren en te koppelen aan de reserveringen
van de tennisbanen. “De verlichting boven de tennisbaan
brandt vanaf vijf minuten voorafgaand aan de reservering,
tot vijf minuten erna.”

Algemeen directeur Olaf Hanno van Sportcentrum
Vlaardingen laat trots de fitnessruimte zien. Op deze
dinsdagochtend in november is het er een drukte van
belang.
“Kijk”, zegt Hanno terwijl hij naar boven wijst. “Ik heb het
plafond verlaagd en spaarlampen gemonteerd. Dat zijn
twee vliegen in één klap: ik voldoe aan de eis voor energiezuinige verlichting èn heb minder stookkosten.”

Volgens Hanno scheelt dit aanzienlijk in kosten, een
resultaat waar hij eveneens trots op is.

Toezichthouder Jeannette Bol van de DCMR knikt tevreden.
Ze controleert of de energiemaatregelen zijn uitgevoerd die
begin 2010 waren vastgelegd in een plan van aanpak.
Zo zouden de TL-buizen in de fitnessruimte en tennishal
vervangen moeten zijn door energiezuinige verlichting.
In de fitnessruimte is dat gebeurd, maar in de tennishal
nog niet.
Hanno legt aan Bol uit waarom: “Momenteel zijn we in overleg om van drie tennisbanen wellicht een turnhal te maken.
Aanpassing en besparing op het lichtplan volgt dan uiteraard.
Fitnessruimte in Sportcentrum Vlaardingen

Ongenode gast
“Als ex-commando en ex-politieagent heb ik voor hetere
vuren gestaan. Toch was dit vrij heftig.” Toezichthouder
Leo van Pelt blikt terug op een preventieve controle
langs de IJssel.

De toezichthouder vertelt hem dat hij van de DCMR is en
zojuist op zijn terrein is geweest. Dat leidt tot een onverwacht
heftige reactie: “Wat doe jij op mijn terrein?! Hoe háál je het
in je hoofd!”

In februari 2012 bezoekt hij een onderhoudsbedrijf voor
motoren. Een bord op het hek waarschuwt voor de aanwezigheid van een hond.

Minutenlang krijgt hij de wind van voren maar blijft hij op zijn
plek staan. Als de storm geluwd is, legt Van Pelt uit dat hij als
toezichthouder bevoegd is om onaangekondigd alle plaatsen
te betreden.

Van Pelt doet daarom voorzichtig het hek open en stapt het
terrein op. Geen hond te bekennen.

Langzaam komt de eigenaar bij zinnen. Er blijkt bij hem veel
‘oud zeer’ te zitten. Even later voeren ze gezamenlijk een
twee uur durende controle uit. Daarbij constateert Van Pelt
dat de milieuregels keurig worden nageleefd.

Hij loopt vervolgens naar één van de opslagloodsen en opent
een deur. “Hallo! Is daar iemand?” Geen reactie.
Onverrichter zaken keert Van Pelt terug naar zijn auto. Dan
omt een Amerikaanse pickup-truck aangereden. De eigenaar
van het onderhoudsbedrijf stapt uit. Leo: “Een imposante man
met tatoeages en kolenschoppen van handen.”
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•

Door gezamenlijke preventieve controles zijn bedrijven in de
regel minder tijd kwijt. Het kost de toezichthouders echter
meer tijd. Dat komt omdat de verschillende toezichthouders
vooraf en achteraf met elkaar moeten afstemmen en tijdens
het controlebezoek regelmatig op elkaar moeten wachten.
Aandacht voor veiligheidscultuur
Gedrag van medewerkers bij bedrijven vormt een nieuwe
invalshoek bij controles. Naast de betrouwbaarheid van technische installaties en de borging in beheersystemen, heeft het
gedrag van medewerkers invloed op het al dan niet ontstaan
van milieu- en veiligheidsincidenten. Daarbij speelt een rol dat
de DCMR onmogelijk in staat is om de betrouwbaarheid van
alle technische installaties (bijvoorbeeld van tankopslagbedrijven) fysiek te inspecteren.

•

Om meer inzicht te krijgen in de invloed van gedrag op veiligheid bij bedrijven, heeft de DCMR een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheidscultuur bij veertien
risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied. Toezichthouders
zijn vanaf 2012 opgeleid om een slechte veiligheidscultuur
te kunnen herkennen. Bedrijven met een slechte veiligheidscultuur kunnen vervolgens scherper in de gaten worden
gehouden (voorlichting, communicatie, controles).

Tankstations
In brieven aan tankstationhouders was een‘normatieve’
boodschap opgenomen: “Milieuvoorschriften zijn de normaalste zaak van de wereld. De burgers verwachten van
u als ondernemer dat u de milieuregels naleeft en dat wij
erop toezien.”
Daarnaast werd een ‘dreigende’ boodschap gegeven
over het openbaar maken van controleresultaten (zie
tekstkader op pagina 20).
Vuurwerkverkoop
Ook de vuurwerkverkopers werden via brieven geïnformeerd over naderende controles (alleen al het aankondigen van controles leidt tot betere naleving van regels).
Tevens werd aangekondigd dat burgers gevraagd zou
worden een oogje in het zeil te houden; de vuurwerkverkopers werden daarover met een brief op de hoogte
gebracht. Hierdoor zouden vuurwerkverkopers (onbewust) meer sociale druk voelen om zich aan de milieuregels te houden.

Aandacht voor bovenlokale problemen
Asbest, vervuilde grond, vuurwerk en bunkerolie: het zijn onderwerpen die op bovenlokaal niveau problemen veroorzaken
en waarop moeilijk toezicht is te houden op uitsluitend lokaal
bedrijfsniveau. In 2009 is daarom door vertegenwoordigers van
alle overheden afgesproken om de bovenlokale proble-men
in regioverband gezamenlijk aan te pakken. Dit wordt ‘ketentoezicht’ genoemd.

Meer doordachte aanpak
Voor toezicht is het belangrijk om te weten waarom bepaalde
milieuregels overtreden worden. Is de technische installatie
verouderd? Speelt kennisgebrek een rol? Gaat het om een
rationele kosten/baten-afweging? Of is het gebrek aan sociale
controle?
Bij elke reden past een specifieke, doordachte aanpak. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over de milieuregels, de uitvoering van de milieuregels voor bedrijven eenvoudiger te
maken, of de sociale omgeving van een bedrijf te informeren
en te mobiliseren.

In het Rijnmondgebied heeft deze afspraak geleid tot regulier
overleg met toezichthoudende instanties: Douane, Inspectie
Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige Arbeidsinspectie), Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit, Openbaar Ministerie, Politie
Rotterdam-Rijnmond, Stadsbeheer Rotterdam, Stadsontwikkeling Rotterdam, en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Al
naar gelang het onderwerp schuiven deze partijen aan tafel
om kennis uit te wisselen en afstemming te bereiken over de
aanpak.

Om tot een doordachte aanpak van toezicht te komen, verdiepen projectleiders toezicht en handhaving zich in de
bedrijven en hun belanghebbenden, en nodigen branchepartijen uit aan tafel.

In 2012 is in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en
Transport een ketenonderzoek uitgevoerd naar vuurwerk.
Op basis van afzetgegevens van de groot-handel zijn tien
verdachte locaties ontdekt. Bij controle werd echter niets
aangetroffen. Het bleek te gaan om verkeerde registratie en
verouderde informatie.

Meer voorlichting en communicatie
Uit het voorgaande blijkt dat voorlichting en commu-nicatie
een belangrijke rol heeft in toezicht. Een gerichte inzet ervan
leidt tot een betere naleving van milieuregels (= preventie van
overtredingen). Daarom vormt voorlichting en communicatie
sinds 2012 een standaardonderdeel van projecten in toezicht
en handhaving.

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen in 2012 is vaker en
langduriger ‘omgevingstoezicht’ uitgevoerd. Daarbij werd in
de omgeving van verkooppunten gekeken naar mogelijke
illegale opslag van vuurwerk in bestelbusjes.

Naleving heeft rechtstreeks met gedrag te maken. En gedrag
is voor het overgrote deel onbewust bepaald. Het betekent dat
ons gedrag beïnvloed wordt, zonder dat wij het bewust in de
gaten hebben. De DCMR probeert daarom op een bewuste
wijze het onbewuste gedrag van bedrijven te beïnvloeden.
In 2012 werd dit in een aantal projecten in praktijk gebracht:

Samenwerking bij toezicht op risicovolle bedrijven
In december 2012 hebben de provincies Zeeland en ZuidHolland besloten om samen te werken bij risicovolle bedrijven.
Vanaf 1 mei 2013 is de DCMR verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij risicovolle
bedrijven in beide provincies.
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Overheid zegt Organik Kimya de wacht aan
Op vrijdagavond 30 november vraagt Organik een nieuwe
controle aan om te tonen dat de gevraagde maatregelen
inmiddels genomen zijn. Dat blijkt nog niet helemaal het
geval te zijn.

Na een nachtelijke controle op 9 november 2012 door
een team toezichthouders van meerdere toezichthoudende instanties is de conclusie voor de overheid
helder: Organik Kimya kan de veiligheid in de controlekamer van het bedrijf volstrekt onvoldoende garanderen.

Enkele dagen erna voldoet Organik alsnog aan de eisen
van de Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid. Daarmee is de dwangsom van € 200.000 per week met een
maximum van € 2.000.000 opgeheven en kan het bedrijf
de exploitatie hervatten.

De toezichthouders constateren ‘s nachts ook overtredingen bij de opslag en etikettering van gevaarlijke stoffen
en onbeheerste lozing van vervuild afvalwater. De bedrijfsleiding besluit daarop het bedrijf deels stil te leggen.

Abengoa Bioenergy maakt overtredingen
alsnog ongedaan
Een brandmeldcentrale die in storing staat en onvolledig uitgevoerde veiligheidsonderzoeken: slechts twee
van de vele overtredingen die in 2012 aan het licht
komen bij het chemiebedrijf Abengoa Bioenergy.

Daarnaast veroorzaakt Abengoa sinds de opstart in 2010
veel stankoverlast. De DCMR had daartoe al in november
2011 een dwangsom opgelegd van 10.000 euro. Inmiddels
is al tien keer tot inning over gegaan.

Abengoa is gevestigd in de Europoort en produceert bioethanol uit maïs. De DCMR, Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
voeren er op 5 december een gezamenlijke controle uit.
Daarbij stellen zij vast dat eerdere overtredingen van begin
2012 niet zijn opgeheven.

Het management van Abengoa maakt vervolgens op
14 december bekend dat het bedrijf de productie tijdelijk
stillegt. Tijdens deze vrijwillige stillegging voert het bedrijf
verbetermaatregelen door op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid.
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Rondom Odfjell Tankterminals is veel aandacht in de media
geweest. Bij de twee bedrijven die daarna (deels) tijdelijk
werden gesloten, was de aandacht daarvoor minder groot.

Bij ongeveer 460 bedrijven in Nederland is sprake van aanzienlijke milieubelasting en/of veiligheidsrisico’s. Ongeveer
160 hiervan zijn gelegen in de provincies Zeeland en ZuidHolland. Voor deze bedrijven blijven de provincies het bevoegd
gezag (zie foto links).

Inzet van actieve openbaarmaking
In 2012 is binnen de DCMR de discussie gestart over nut
en noodzaak van het actief openbaar maken van informatie.
Het gaat daarbij voornamelijk om controleresultaten en opgelegde bestuurlijke sancties bij bedrijven. De DCMR heeft een
onderzoek gestart naar nut en noodzaak van het actief openbaar maken van informatie.

3.3 Handhaving
Introductie van bestuurlijke strafbeschikking-milieu
In 2012 is de bestuurlijke strafbeschikking-milieu geïntroduceerd voor de afdoening van eenvoudige milieuovertredingen (horecageluidklachten, bodem). Het uitschrijven
ervan kost gemiddeld 10 uur, terwijl voor het opmaken van
een proces-verbaal gemiddeld 40 uur nodig is.

In 2012 speelde het onderwerp actieve openbaarmaking
van controleresultaten een rol bij de tankstations. Er is
over gesproken met de oliemaatschappijen en brancheverenigingen (zie tekstkader op pagina 20).
Medio 2013 neemt een landelijke werkgroep een besluit of,
en zo ja, op welke wijze de controleresultaten bij risicovolle
bedrijven openbaar gemaakt worden.

De bestuurlijke strafbeschikking-milieu wordt een ‘lik-op-stukmaatregel’ genoemd; de boete belandt namelijk al binnen
enkele weken op de deurmat van de overtreder, terwijl dit
bij een proces-verbaal vier maanden kan duren. De hoogte
van de boete is vergelijkbaar met de hoogte van een procesverbaal.

De DCMR zal naar verwachting in 2013 een besluit nemen
over het al dan niet openbaar maken van opgelegde bestuurlijke sancties bij bedrijven.

In juni 2012 is de eerste bestuurlijke strafbeschikking-milieu
uitgeschreven voor een voormalig café-eigenaar uit
Rotterdam-Noord.
In de komende jaren wordt de boete steeds vaker toegepast
bij eenvoudige overtredingen.

Aanpassing van handhavingsbrieven
In 2012 is een start gemaakt het met aanpassen van de handhavingsbrieven. Bedrijven vinden ze te ingewikkeld en de toon
ervan te kil. Door bepaalde basisprincipes uit de gedragswetenschap in de brieven te verwerken, wordt de bereidheid
van bedrijven om (onbewust) mee te werken waarschijnlijk
groter. Veel marketingtechnieken zijn op deze principes
gebaseerd.

Preventieve sluiting van bedrijven
In de laatste vier maanden van 2012 hebben onder zware
druk vier bedrijven besloten (deels) tijdelijk de activiteiten
stil te leggen. Achtereenvolgens waren dat Shell tankstation
Geervliet, Odfjell Tankterminals (zie pagina 14 en 17), Organik
Kimya en Abengoa Bioenergy (zie tekstkaders links).
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Bijlage 1: Toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven
Algemeen
In het Rijnmondgebied zijn in totaal 118 risicovolle bedrijven.
Daarvan vallen er 109 onder het ‘Besluit Risico Zware
Ongevallen 1999’ (voor bedrijven die gevaarlijke stoffen
produceren en opslaan) en 9 onder de Europese ‘IPPC-richtlijn’ (voor chemiebedrijven met een zeer grote milieubelasting).

Nacontroles
Inmiddels hebben 43 van de 75 overtredende bedrijven hun
overtredingen ongedaan gemaakt. Bij de resterende 32
bedrijven is dat nog niet het geval. Reden hiervoor is dat de
hersteltijd die de bedrijven hebben gekregen nog niet is
verstreken, of dat de nacontroles nog moeten worden uitgevoerd.

Preventieve controles
Jaarlijks vinden preventieve controles plaats bij de risicovolle bedrijven. Een dergelijke controle duurt één tot zes
dagen en voert de DCMR uit met andere toezichthoudende
instanties (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Inspectie
Sociale Zaken en Werk-gelegenheid, soms Rijkswaterstaat,
soms waterschap). Tijdens de preventieve controles kijkt men
naar veiligheidsaspecten, naleving van de milieuvergunning
en andere milieuthema’s, zoals uitstoot van schadelijke gassen.

Sancties
Bij zes bedrijven waren de overtredingen zo ernstig dat een
dwangsom is opgelegd. Bij één bedrijf, Odfjell Terminals, is
deze ook in 2012 geïnd. Daarnaast is bij dit bedrijf twee keer
bestuursdwang toegepast.
Twee bedrijven hebben de bedrijfsactiviteiten vrijwillig stilgelegd: Odfjell Terminals en Abengoa Bioenergy (beide
BRZO-bedrijf). Bij Abengoa is in 2012 tien maal een dwangsom geïnd. De dwangsom was in 2011 opgelegd (zie tekstkader op pagina 28).

In 2012 zijn 146 preventieve controles uitgevoerd bij de risicovolle bedrijven; in 2011 waren dat er 152. De controles waren
zowel aangekondigd als onaan-gekondigd. Daarnaast zijn
aparte themacontroles geweest, waaronder legionella en tankopslag (I2T, zie pagina 14).
Overtredingen
Bij 75 van de 146 preventieve controles zijn één of meerdere
overtredingen geconstateerd.
In 2012 lag het aantal geconstateerde overtredingen een
derde hoger dan in 2011. Mogelijke oorzaken hiervan zijn:
achterblijvende investeringen van bedrijven (door economische recessie), betere scholing van toezichthouders, uitgebreidere preventieve controles en een kritischer houding van
toezichthouders.

Preventieve controle bij Shell Pernis (IPPC-bedrijf)
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Bijlage 2: Aantallen
Algemeen

Bevoegd gezag

Type bedrijven

2011

2012

Gemeente
Rotterdam

Niet-meldingplichtig

4.328

4.473

Meldingplichtig

8.047

8.096

462

401

Niet-meldingplichtig

3.592

3.682

Meldingplichtig

8.318

8.417

324

217

9

211

45

45

Vergunningplichtig
Regiogemeenten

Vergunningplichtig
Provincie

Niet-meldingplichtig*
Meldingplichtig*
Vergunningplichtig

Totaal

214

212

25.339

25.754

* Deze bedrijven liggen buiten het Rijnmondgebied. De DCMR-meldkamer neemt buiten
kantoortijden klachten over en meldingen van de bedrijven aan.
Vergunningverlening

Product

Bevoegd gezag

Gerealiseerd 2011

Gerealiseerd 2012

Meldingen

Gemeente Rotterdam

439

397

Regiogemeenten

438

421

0

0

Gemeente Rotterdam

28

50

Regiogemeenten

35

16

0

0

102

109

Regiogemeenten

19

19

Provincie

85

126

Gemeente Rotterdam

43

50

Regiogemeenten

25

41

Provincie

47

60

Gemeente Rotterdam

27

27

Regiogemeenten

8

19

Provincie

0

13

Provincie
Maatwerkvoorschriften

Provincie
Omgevingsvergunning reguliere procedure

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Opleveringscontrole

Gemeente Rotterdam
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Toezicht

Type producten

Bevoegd gezag

Preventieve controle

Klachten- /voorvalonderzoek

Administratieve controle*

Gerealiseerd 2011

Gerealiseerd 2012

Gemeente Rotterdam

2.313

2.487

Regiogemeenten

1.725

1.619

Provincie

673

714

Gemeente Rotterdam

993

811

Regiogemeenten

711

899

Provincie

438

160

Gemeente Rotterdam

1.065

4.562

Regiogemeenten

3.367

3.932

-

-

Gemeente Rotterdam

1.337

983

Regiogemeenten

1.477

1.253

-

-

Provincie
Inventariserende controle*

Provincie
*

De administratieve en inventariserende controles bij bedrijven waarvoor de provincie bevoegd
gezag is, worden niet apart geregistreerd.

Handhaving

Resultaten /
type producten

Bevoegd gezag

Bedrijven met overtredingen bij
preventieve controle

Gemeente Rotterdam

800

747

Regiogemeenten

714

713

Provincie

140

175

Bedrijven met overtredingen bij
klachten- /voorvalonderzoek
Nacontrole^

Gerealiseerd 2011

Gemeente Rotterdam

84

42

Regiogemeenten

45

56

Provincie

13

18

Gemeente Rotterdam

948

693

Regiogemeenten

781

736

-

-

Provincie
Bedrijven met overtredingen bij
nacontrole

Gemeente Rotterdam

269

192

Regiogemeenten

133

140

36

57

Provincie
Dwangsom

Bestuursdwang

Gemeente Rotterdam

74

98

Regiogemeenten

53

61

Provincie

27

25

Gemeente Rotterdam

9

4

Regiogemeenten

0

1

Provincie
Proces-verbaal

Bestuurlijke strafbeschikkingmilieu

Gerealiseerd 2012

0

2

40

31

Regiogemeenten

6

6

Provincie

4

2

Gemeente Rotterdam

-

12

Regiogemeenten

-

2

Provincie

-

6

Gemeente Rotterdam

^ De nacontroles bij bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, worden niet apart geregistreerd.
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