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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-679633961 (DOS-2018-
0004830)

Onderwerp

Afwijzing provinciale aansprakelijkstelling inzake verontreiniging van o.a. PFOA veroorzaakt door

Chemours en/of DuPont

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Gebroeders Blokland B.V. betreffende de afwijzing van

aansprakelijkheid van de provincie inzake de verontreiniging van o.a. PFOA veroorzaakt
door Chemours en/of DuPont.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afwijzing van aansprakelijkheid van de
provincie inzake de verontreiniging van o.a. PFOA veroorzaakt door Chemours en/of
DuPont.

 

NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland

2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren van het besluit en

de stukken. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan Gebroeders Blokland B.V. - Afwijzing aansprakelijkheid
- Ontvangen brief Blokland d.d. 11 -10-2018 – Aansprakelijkstelling bodemvervuiling Sliedrecht

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-openbaar 12 februari 2019 12 februari 2019
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1 Toelichting voor het College

 

 

Aansprakelijkheid provincie

Op 16 oktober 2018 hebben GS een brief ontvangen waarin de provincie aansprakelijk wordt

gesteld door de bedrijven GEM Benedenveer B.V.  en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer

(dd. 1 1 oktober 2018). De bedrijven houden de Provincie aansprakelijk voor de door hen geleden

en te lijden schade door met name vervuiling van de bodem met PFOA. Ter onderbouwing van

deze aansprakelijkstelling is opgemerkt dat de Provincie onrechtmatig jegens GEM Benedenveer

B.V. en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer heeft gehandeld. Tevens hebben de

bedrijven Chemours aansprakelijk gesteld.

 

De Gebroeders Blokland B.V., die namens de partijen GEM Benedenveer B.V.  en Stichting

Sportaccommodatie Benedenveer de aansprakelijkstelling heeft gestuurd, heeft op 19 oktober

2018 een ontvangstbevestiging van de provincie ontvangen. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering van de provincie is op 22 oktober 2018 ingelicht. Op 9 januari

2019 heeft de verzekeringsmaatschappij concluderend gereageerd dat polisdekking voor

eventuele vermogensschade en zaakschade van benadeelden ontbreekt. Mocht de provincie in

de toekomst over concrete informatie beschikken dan verzoekt de verzekeraar dit kenbaar te

maken. Dan kan alsnog bezien worden of daarvoor polisdekking kan worden verleend.

  

Op advies van               advocaten, betrokken door de provincie als juridisch adviseur in het

dossier Chemours/DuPont,  wordt voorgesteld om de aansprakelijkheid van de hand te wijzen en

tevens aan te geven dat er van onrechtmatig handelen door de Provincie jegens GEM

Benedenveer B.V. en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer geen sprake is. In de brief aan

de Gebroeders Blokland B.V. is dit verder onderbouwd.

 

Financieel en fiscaal kader

Op dit moment heeft dit besluit nog geen financiële consequenties of risico’s. De

aansprakelijkheidsverzekeraar  van de provincie heeft aangegeven dat de voorgelegde casus

betreffende GEM Benedenveer B.V. en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer op basis van

de huidige informatie niet binnen de polis valt. Mocht er concrete informatie vrijkomen dan zal

deze informatie nogmaals worden voorgelegd aan de verzekeraar.      

 

Juridisch kader

Op grond van artikel 3, onder d van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017

wordt dit besluit met de daarbij behorende stukken niet actief openbaar gemaakt tot het moment

van verzending van de brief aan Gebroeders Blokland B.V..
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2 Proces

 

In het dossier Chemours/DuPont is de afwijzing van aansprakelijkheid van de provincie een nieuw

hoofdstuk. Onder toelichting is het proces en de afweging beschreven. In het dossier

Chemours/DuPont is               advocaten de juridisch adviseur. De brief aan de heer       is

door               advocaten opgesteld. Daarmee is de juridische houdbaarheid geborgd. GS

worden geïnformeerd indien er relevante ontwikkelingen zijn.       

 

3 Communicatiestrategie

 Er is in dit stadium geen reden tot actieve communicatie.

 


