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Onderwerp : Beantwoording Statenvragen betreffende de VTH-taken Brzo, van Gan-
sewinkel-De Lier / Renewi

Geachte dames Hosman en Janssen en de heer Klerks,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 16 november 2017, beantwoorden wij als volgt.

lnleiding
Vanochtend stond in het Friesch Dagblad het artikel "Van Gansewinkel jaarlijks de fout in bij
inspecties". In het artikel wordt aangegeven dat bij het bedrijf al een aantal jaren achtereen
overtredingen warden geconstateerd. Oak wordt in het artikel aangegeven dat de provincie
ondanks deze overtredingen geen aanleiding ziet om het bedrijf extra in de gaten te houden.
De provincie is eindverantwoordelijk voor het toezicht en controle van risicovolle bedrijven
die vallen onder de BRZO. De VVD vindt dat ondememers die hun zaak op orde hebben
niet jaarlijks gecontroleerd hoeven te worden. Ondememers daarentegen die hun zaken niet
op orde hebben, kunnen vaker dan eens per jaar de inspectiedienst verwach ten. Het is
daarbij van groot belang dat dit zorgvuldig en daadkrachtig gebeurt.

Vraag 1:
Heeft het college kennis genomen van het artikel van 15 november in het Friesch Dagblad?
Wat vindt het college van dit artikel?

Antwoord vraag 1:
Ja. Het artikel van 15 november in het Friesch Dagblad is op feiten gebaseerd. In het artikel
van het Friesch Dagblad zijn oak interpretaties opgenomen, zoals by. "Desondanks ziet de
provincie Fryslan geen reden am het bedrijf extra in de gaten te houden."
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Vraag 2:
Klopt het dat Van Gansewinkel in de afgelo pen drie jaar telkens op de vingers is getikt bij
diverse inspecties? Zoja, hoe heeft het college gehandeld met geconstateerde overtredin-
gen? Wat is de procedure daaromtrent en is die afdoende in het kader van veiligheid en
volksgezondheid?

Antwoord vraag 2:
Ja. lnspecties bij Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo 2015) - bedrijven worden gezamen-
lijk uitgevoerd door de lnspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZVV), de Veiligheids-
regio en de provincie als het bevoegd gezag Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
(Wabo). Namens GS worden de inspecties bij Van Gansewinkel-De Lier (heden Renewi ge-
naamd) uitgevoerd door Brzo-inspecteurs. Vanaf 1 juli 2017 worden, volgens Besluit VTH,
inspecties bij Brzo bedrijven in Noord-Nederland door Omgevingsdienst Groningen uitge-
voerd. Dit is een van de zes daarvoor aangewezen uitvoeringsdiensten in Nederland. In de
afgelopen drie jaar zijn tijdens meerdere Brzo inspecties een of meer overtredingen vastge-
steld bij van Renewi. Voor een deel betrof overtredingen van de Wabo.
Bij overtredingen wordt gehandeld conform de Brzo 2015 procedures en de landelijke hand-
havingsstrategie Brzo. Voor het Wabo-bevoegd gezag geldt de volgende sanctie per catego-
rie volgens de handhavingsstrategie: categorie-1 bestuursdwang, categorie-2 procedure last
onder dwangsom, categorie 3 een (voor)waarschuwingsbrief waarna eventueel de procedure
last onder dwangsom volgt.
Bij Renewi heeft dit in 2014-2016 uiteindelijk geleid tot twee maal een Vooraankondiging van
een last onder dwangsom (VLOD). Er zijn geen dwangsommen zijn opgelegd, omdat de
overtredingen tijdig ongedaan zijn gemaakt.

Vraag 3:
Bent u bereid Pro vinciale Staten te informeren over de aard van de geconstateerde overtre-
dingen, de risico's die de overtredingen met zich meebrengen en over de samenloop met
constateringen door inspecties door andere instellingen zoals de inspectie leefomgeving en
transport, Veiligheidsregio en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Zo nee, waar-
om niet? Zo ja, wanneer kunnen wij die informatie verwachten?

Antwoord vraag 3:
Ja. Brzo-milieuinformatie heeft een vertrouwelijk karakter (paragraaf 5 van het Brzo 2015),
omdat het gaat om (gevoelige) bedrijfsinformatie. De openbare samenvatting van de Brzo
inspecties zijn wel beschikbaar op de website van www.brzoplus.nl. Deze worden zo spoedig
mogelijk na de inspectie gepubliceerd. Dit geldt uiteraard ook voor de volgende Brzo inspec-
tie bij Renewi. Verder geven wij gehoor aan de toezegging van Provinciale Staten, naar aan-
leiding van het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer, om tijdig te informeren indien
zich een handhavingstraject voordoet op basis van een overtreding categorie 3 en onverwijld
indien zich een handhavingstraject voordoet op basis van een categorie 1 of 2.

Vraag 4:
Begin dit jaar moest u Van Gansewinkel een Voomemen last onder dwangsom' opleggen
voordat de afvalverwerker bereid was om geconstateerde overtredingen uit 2016 ongedaan
te maken. Dat wekt niet het vertrouwen dat het bedrijf er bovenop zit, terwijI het gaat om be-
langrijke zaken die een risico vormen voor de volksgezondheid. Desondanks heeft u ver-
trouwen in de handelwijze van het bedrijf. Waar stoelt u dat op?

1Brzo 2015 is er op gericht zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, te voorkomen
om mens en milieu afdoende te beschermen
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Antwoord vraag 4:
Bij de beantwoording van vraag 2 hebben wij aangegeven hoe wordt omgegaan met gecon-
stateerde Brzo-overtredingen. De overtredingen uit 2016 vielen in de categorie waaruit het
opleggen van een 'voornemen last onder dwangsom' volgde. Renewi heeft binnen het ge-
stelde termijn de overtredingen ongedaan gemaakt. Bij andere overtredingen wordt door
Renewi de opgelegde verbeteringen uitgevoerd. Hierbij warden de maatregelen kritisch be-
oordeeld en blijft het bevoegde gezag in gesprek met Renewi am de kans op herhaling te
beperken.

Vraag 5:
In de wetgeving wordt het principe van 'three strikes out' gehanteerd waarbij een zwaardere
sanctie wordt opgelegd als iemand tot drie keer toe een soortgelijke fout begaat. In hoeverre
wordt dit principe toe gepast op het afvalbedrijf dat drie jaar op rij in de fout ging? Waar leidt
dat toe?

Antwoord vraag 5:
Jaarlijks wordt voor de bedrijven waar de provincie het bevoegd gezag Wabo is, de inspectie
frequentie bepaald, inclusief Brzo inspecties. Dit vindt plaats aan de hand van een risicoana-
lyse. Hierin wordt onder andere de potentiele milieurisico's, het aantal en de aard van over-
tredingen in de afgelopen jaren meegenomen en de wijze waarop het bedrijf met geconsta-
teerde overtredingen omgaat.
De ernst van iedere overtreding wordt op zichzelf beoordeeld en vastgesteld hoe opvolging
kan warden uitgevoerd/afgehandeld volgens de landelijke handhavingsstrategie Brzo. Bij
Renewi zijn in 2014-2016 overtredingen geconstateerd met zeer geringe dreiging zwaar on-
geval, op een overtreding categorie 2 na. Het ongedaan maken van overtredingen wordt
kritisch gevolgd. Termijnen van reactie warden bewaakt en er worden hercontroles uitge-
voerd, deels onaangekondigd. De laatste onaangekondigde controle was op 6 oktober 2017
uitgevoerd. lnmiddels heeft er een gesprek met Renewi plaatsgevonden over het voldoen
aan het Brzo regime.
Renewi wordt, volgens de Brzo richtlijn, minimaal/ten minste een keer per jaar geinspec-
teerd. GS zorgt zo met Renewi dat milieu risico's ongedaan warden gemaakt en dat de kans
op herhaling wordt beperkt.

Vraag 6:
U gaat niet over tot verscherpt toezicht maar wat zet u we/ in om te voorkomen dat het bedrijf
Van Gansewinkel in de fout blijft gaan?

Antwoord vraag 6:
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 5.

Vraag 7:
Zijn er meer bedrijven waarbij de afgelopen jaren (stelselmatig) overtredingen zijn geconsta-
teerd? En was daarbij de veiligheid en volksgezondheid in het geding?

Antwoord vraag 7:
Alle elf Brzo bedrijven, waarvoor GS bevoegd gezag is, warden geinspecteerd evenredig
naar grootte, complexiteit, risico's en prestatie. Bij vier Brzo bedrijven zijn in 2014-2016 geen
overtredingen geconstateerd. In deze periode is bij zes bedrijven eenmalig een overtreding
geconstateerd. Aileen bij Renewi zijn overtredingen geconstateerd in 2015 en 2016.
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Vraag 8:
In het "Statusoverzicht Brzo inspecties Fryslan" valt op dat de overtredingen voomamelijk
geconstateerd zijn bij onaangekondigde controles. Gee ft dit aanleiding voor het college om
hier gevolgen uit te trekken voor het vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid
en/of voor de controle van dit bedrijf in het bijzonder bijvoorbeeld door het instellen van ver-
scherpt toezicht?

Antwoord vraag 8:
Jaarlijks wordt middels een risicoanalyse de inspectiefrequentie bepaald. Hierin worden het
aantal en de aard van overtredingen in het afgelopen jaar meegenomen. Onaangekondigde
Wabo inspecties blijven daarvan onderdeel uitmaken en zullen in zijn algemeenheid meer
worden ingezet. Dit geldt zeker voor bedrijven waar bij meerdere inspecties overtredingen
zijn geconstateerd.

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MOM, secretaris
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