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Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de positie van de provincie Zuid-Holland 

inzake het dossier beëindiging incidentele chloortransporten AkzoNobel Industrial Chemicals 

B.V., hierna te noemen AkzoNobel. In overleg met uw directeur-generaal de heer Kuijpers is onze 

positie meermaals toegelicht, laatstelijk op 30 juni jl. in een gesprek tussen de heer Kuijpers en 

onze gedeputeerde, de heer Vermeulen. Tevens heeft meermaals overleg plaatsgevonden 

tussen uw Ministerie, de Provincie en onze Omgevingsdienst DCMR.

U bent voornemens met AkzoNobel een intentieverklaring te sluiten. Wij zijn verheugd over het 

voornemen tot beëindiging van de incidentele chloortransporten door AkzoNobel. Wij juichen ook 

toe dat AkzoNobel bereid is aanpassingen aan de chlooropslag in Rotterdam te doen die uitgaan 

boven de Beste Beschikbare Technieken (BBT+). De effecten van een mogelijk majeur incident 

zouden hierdoor aanzienlijk verminderd worden. Zowel de beëindiging van de chloortransporten 

als aanpassingen aan de chlooropslag dragen bij aan een veilige omgeving voor de mensen 

binnen en buiten onze provincie en hebben daarbij een duidelijk nationaal belang. 

Wij verlenen graag onze medewerking aan verdere uitwerking van de uitgangspunten uit de 

voorgenomen intentieverklaring. Voor ons gelden hiervoor de volgende randvoorwaarden.

Aanpassing vergunning

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Holland het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning van AkzoNobel. Wij zijn 

naast het vergunningverlenend ook het toezichthoudend en handhavend bevoegd gezag inzake 

de naleving van de vergunning door AkzoNobel in Rotterdam. Om de incidentele 

chloortransporten te kunnen beëindigen is het noodzakelijk, dat de vigerende vergunning op 

onderdelen wordt gewijzigd. Op dit moment bestaat, zoals u bekend, geen juridische grondslag 

om de vergunning (gedeeltelijke) in te trekken met het oog op de benodigde aanpassingen door 

AkzoNobel. 
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Voor ons geldt dan ook, dat het besluit tot beëindiging van de incidentele chloortransporten door 

AkzoNobel door de Rijksoverheid genomen wordt. Daarnaast gaan wij ervan uit dat AkzoNobel 

een verzoek tot intrekking of wijziging van de vergunning bij Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland indient. Hier zullen wij in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving 

medewerking aan verlenen.

Uitwerking convenant

Wij blijven bij de uitwerking van de intentieverklaring in nadere afspraken graag met u in gesprek 

over de beëindiging van de chloortransporten en de vernieuwing van de chlooropslag bij 

AkzoNobel. Hoewel het convenant een overeenkomst is tussen u en AkzoNobel, zijn wij als 

bevoegd gezag in samenwerking met de omgevingsdienst DCMR nauw betrokken bij de verdere 

uitwerking. Het Rijk is verantwoordelijk voor de financiële compensatie van AkzoNobel. Daarbij is 

door ons college de bereidheid uitgesproken ook te bezien of en zo ja in welke mate een 

financiële bijdrage aan deze belangrijke ontwikkeling mogelijk is, vanuit het belang van de 

economische ontwikkeling en innovatie in de regio. 

Wij hebben op de stukken met betrekking tot deze brief geheimhouding opgelegd tot het moment 

dat u met AkzoNobel naar buiten treedt over de intentieovereenkomst. We willen u vragen deze 

geheimhouding in die periode in acht te nemen ten aanzien van deze brief. 

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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