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-
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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.

Bij brief van 11 oktober 2018 heeft u namens GEM Benedenveer B.V. en Stichting

Sportaccommodatie Benedenveer Chemours Netherlands B.V. (hierna: ‘Chemours’)

aansprakelijk gesteld voor schade die zij beweerdelijk zouden lijden door verontreiniging van hun

percelen met verontreinigende stoffen, in het bijzonder PFOA. Wij ontvingen een kopie van deze

brief. 

 

Bij brief van dezelfde datum heeft u de Provincie Zuid-Holland namens GEM Benedenveer B.V.

en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer aansprakelijk gesteld voor de beweerdelijk door

hen geleden schade. Ter onderbouwing van deze aansprakelijkstelling heeft u opgemerkt dat de

Provincie onrechtmatig jegens GEM Benedenveer B.V. en Stichting Sportaccommodatie

Benedenveer heeft gehandeld door:

1 . een onvoldoende zorgvuldige voorbereiding van de vergunningverlening en/of

2. een onvoldoende zorgvuldige verlening van de vergunning en/of

3. onvoldoende toezicht op de naleving van de vergunningen en/of

4. door niet tijdig in te (doen) grijpen toen duidelijk, althans aannemelijk was dat door de

vergunninghouder schade werd toegebracht aan de omgeving, daaronder begrepen de

percelen die eigendom zijn van GEM Benedenveer B.V. en Stichting Sportaccommodatie

Benedenveer.

 

Wij wijzen aansprakelijkheid van de door u gestelde schade van de hand. Daartoe merken wij het

volgende op.

  

De huidige vergunning van Chemours is onherroepelijk, zodat volgens vaste rechtspraak van de

rechtmatigheid hiervan moet worden uitgegaan, zowel voor wat betreft de inhoud als de

totstandkoming hiervan. Dit wordt wel aangeduid als het beginsel van de formele rechtskracht.

Van onrechtmatig handelen kan in zoverre geen sprake zijn.
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Voor zover u meent dat de Provincie onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend op de naleving van

de vergunning merken wij op dat u deze stelling niet onderbouwt. Deze stelling is ook niet juist.

Voor zover bekend was dat Chemours in strijd met haar vergunning en/of (milieu)wet- en

regelgeving heeft gehandeld, is daartegen steeds handhavend opgetreden.   

 

Ook de stelling dat de Provincie niet tijdig heeft ingegrepen toen duidelijk, althans aannemelijk

was dat door de vergunninghouder schade werd toegebracht aan de omgeving is niet

onderbouwd. Deze stelling is evenmin juist. Volledigheidshalve verwijzen wij naar de

verschillende besluiten tot ambtshalve wijziging van de vergunning van Chemours die wij de

afgelopen jaren hebben genomen, waardoor de vergunde emissies van FRD-903 en E1

substantieel neerwaarts zijn bijgesteld.  

 

De slotsom van het voorgaande is dat van onrechtmatig handelen door de Provincie jegens GEM

Benedenveer B.V. en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer geen sprake is. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief

hebben opgenomen. 

 


