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PZH-2017-606069617 (DOS-2017-

0005576)

Contact

R.G.J.M. Berden

070 - 441 66 43

r.berden@pzh.nl

Onderwerp:

Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten AkzoNobel Industrial Chemicals B.V.

Publiekssamenvatting:

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. hebben een 

intentieverklaring opgesteld met als doel het beëindigen van de incidentele chloortransporten 

over het spoor in Nederland en het doorvoeren van aanpassingen aan de voorzieningen voor 

chlooropslag op het terrein van AkzoNobel te Rotterdam. De provincie onderschrijft de intentie 

van het ministerie van I&M en AkzoNobel om de chloortransporten over het spoor binnen 

Nederland te beëindigen. Dit betekent dat AkzoNobel een wijziging op de omgevingsvergunning 

bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dient aan te vragen. 

Advies:

1. Vast te stellen de brief aan de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu inzake intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten AkzoNobel 

Industrial Chemicals B.V.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de intentieverklaring beëindiging 

incidentele chloortransporten AkzoNobel Industrial Chemicals B.V.

3. Geheimhouding op te leggen op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet ten 

aanzien van de informatie over dit besluit en de daaraan ten grondslag liggende 

documenten, totdat openbaarmaking van de intentieverklaring met AkzoNobel door de 

staatssecretaris van I&M heeft plaatsgevonden. 

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een zin toe te voegen in de brief 
waarin wordt aangegeven dat de kosten die uit de overeenkomst voortkomen voor rekening van 
het Rijk zijn. Een eventuele bijdragen voor de provincie volgt uit de provinciale doelen..

Bijlagen:

GS Brief - Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten AkzoNobel.docx

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: R.G.J.M. Berden Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hamstra, YS digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 4 juli 2017 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

De provincie onderschrijft de intentie van het ministerie van I&M en AkzoNobel om de 

chloortransporten over het spoor binnen Nederland te beëindigen. Daarnaast  juicht de provincie  

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

Beste Beschikbare Technieken (BBT+) zodat de effecten bij een majeur incident aanzienlijk 

worden verminderd. De provincie verleent graag medewerking aan verdere uitwerking van de 

uitgangspunten uit de intentieverklaring. Voor de provincie gelden hierbij de volgende 

randvoorwaarden.

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

van Zuid-Holland het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning van AkzoNobel. De provincie 

is 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 geen juridische grondslag om de vergunning 

(gedeeltelijke) in te trekken met het oog op de benodigde aanpassingen door AkzoNobel. 

Voor de provincie geldt dan ook, dat het besluit tot beëindiging van de incidentele 

chloortransporten door AkzoNobel door de Rijksoverheid genomen wordt. Daarnaast gaat de 

provincie ervan uit dat AkzoNobel een verzoek tot intrekking of wijziging van de vergunning bij 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland indient. Hier zal de provincie in overeenstemming met 

vigerende wet- en regelgeving medewerking aan verlenen.

De provincie blijft bij de uitwerking van de intentieverklaring in nadere afspraken graag met het 

ministerie van I&M in gesprek over de beëindiging van de chloortransporten en de vernieuwing 

van de chlooropslag bij AkzoNobel. Hoewel het convenant een overeenkomst is tussen het 

ministerie van I&M en AkzoNobel, is de provincie als bevoegd gezag in samenwerking met de 

omgevingsdienst DCMR nauw betrokken bij de verdere uitwerking. Daarbij is door Gedeputeerde 

Staten 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. 

Financieel en fiscaal kader:

Niet van toepassing.

Juridisch kader:

Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet geheimhouding 

opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. Reden voor voorlopige geheimhouding is dat 

de geadresseerde er belang bij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie. 

De geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 2, onder f van de Wet 

openbaarheid van bestuur. Deze grondslag is aan de orde totdat openbaarmaking van de 

intentieverklaring met AkzoNobel door de staatssecretaris van I&M heeft plaatsgevonden.  
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2 Proces

Er heeft nog geen eerdere besluitvorming rondom dit onderwerp door GS plaatsgevonden. 

Ter voorbereiding op de brief is de positie van de provincie meermaals toegelicht aan het 

ministerie van I&M. Op 30 juni jl. is nog overleg geweest tussen de directeur-generaal van I&M,de 

heer Kuijpers en gedeputeerde van Zuid-Holland, de heer Vermeulen. Tevens heeft meermaals 

ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen het ministerie, de provincie en de DCMR.

De provincie blijft in gesprek met het ministerie van I&M en AkzoNobel om te komen tot nadere 

afspraken rondom het beëindigen van de chloortransporten en de aanpassing aan de 

chlooropslag (BBT+). 

3 Communicatiestrategie

De communicatiestrategie wordt afgestemd met de woordvoerder van dhr. Vermeulen.
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