Lid Gedeputeerde Staten
R.A. Janssen
070 441 70 86
ra.janssen@pzh. nl

'?"JrîHorraND

ffixnxËN

F. Vermeulen

T 070 - 441 70 49

f.vermeulen@pzh.nl
Postadres Provinc¡ehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Provinciale Staten

Datum

4 april 2019
Ons kenmerk

PZH-20L9-687939576
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

Voornemen tot handhaving DuPont de Nemours

Geachte Statenleden,
DuPont heeft in de aanvraag voor een nieuwe revisievergunning van april 2018 aangegeven een
bestaande procesoven als naverbrander te gebruiken. Mede naar aanleiding van het advies van de
betrokken gemeenten op de aanvraag, heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) in juli 2018
nadere vragen aan DuPont gesteld welke in december 2018 beantwoord zijn. Op grond van de
beantwoording van DuPont, heeft DCMR vastgesteld dat de procesoven niet als naverbrander, maar

als een afualverbrandingsinstallatie moet worden beoordeeld. Dit betekent dat de installatie dient te
voldoen aan de eisen die het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt aan een dergelijke installatie.
Op 8 februari 2019 heeft DCMR tijdens een controlebezoek vastgesteld dat de installatie niet volledig
voldoet aan alle voor de installatie geldende meet- en monitoringsverplichtingen uit het
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Activiteitenbesluit. Het opleggen van een dwangsombesluit is op dit moment het geëigende en
proportionele middel om hiertegen op te treden, waarbijvan belang is dat DCMR op basis van de
beschikbare informatie niet venruacht dat onaanvaardbare gevolgen voor het milieu zullen optreden
als gevolg van het niet volledig naleven van alle meet- en monitoringsverplichtingen.
Conform de Landelijke Handhavingsstrategie zijn Gedeputeerde Staten voornemens een last onder

Tram 9 en de busl¡jnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbû het
provinciehu¡s. Vanaf

dwangsom op te leggen. Hiertoe is door DCMR deze week een handhavingstraject gestart, door het

verzenden van een vooraankondiging van een dwangsombesluit. Na het verstrijken van de
zienswijzetermijn zal worden bezien of een dwangsombesluit noodzakelijk is.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen en vertrouwen erop u
voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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R.A. Janssen

F. Vermeulen

