Hoor- en adviescommissie
Openbare zitting van Kamer II uit de Hoor- en adviescommissie ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht fAwb) aan de Paviljoenslaan 1 te Haarlem op
donderdag 1 3 december 201 8 om 1 0.00 uur
—

7 JAN. 2W9

VERS LAG
van de behandeling van het bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 van de Awb van Harsco Metals
Holland B.V. te Velsen-Noord (bezwaarde) van 31 oktober 2018, ingediend door Ted Legal te
Delft, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (verweerders) van 1 9 oktober
201 8, waarbij een last onder dwangsom is opgelegd aan bezwaarde, betrekking hebbende op de
locatie Breed bandweg 1 te Velsen-Noord.

Aanwezigen

de leden:

namens bezwaarde:

namens verweerders:

voorts zijn aanwezig, namens Tata Steel:

Hoor- en adviescommissie
De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde de behandeling van bovengenoemd
bezwaarschrift.
Hij heet de aanwezigen welkom, stelt de leden van de commissie voor, licht de functie van de
Hoor- en adviescommissie toe en legt de procedure uit.
Vervolgens krijgt de gemachtigde van bezwaarde (hierna: bezwaarde) het woord.
Bezwaarde leest de door hem uitgereikte pleitnota voor. Deze is bij het verslag gevoegd.
Bezwaarde geeft daarin onder meer aan dat voorschrift 4.2.4 alleen geldt voor handelingen bij
opslag en niet van toepassing is op het uitgieten van slakpannen/storten van slakken, zoals dat
hier gebeurt. Het voorschrift is geënt op reguliere op- en overslag van bulkgoederen. Verweerders
hebben te weinig oog voor het verwerkingsproces en de belangen van bezwaarde. Bezwaarde en
Tata Steel hebben diverse maatregelen genomen om de grafietemissies te verminderen.
Bezwaarde licht ook het uitgereikte document ‘Tijdslijn Milieuverbeteringen’ toe. Dit document is
eveneens bi] het verslag gevoegd. Bezwaarde geeft aan dat de voor hem werkende kraanbedrijven
verplicht zijn om incidenten te melden.
iraagt of na die meldingen steeds een dwangsom is verbeurd. Dit blijkt het
Commissielid
geval.
Bezwaarde antwoordt dat er 22 meldingen zijn geweest. Bezwaarde geeft ook aan dat in de
geplande nieuwe hal, die in 1 8 maanden kan worden gerealiseerd, voor de verwerking van de
slakken niet meer met pannen zal worden gewerkt.
-

-

1 vraagt, naar aanleiding van de foto op pagina 9, of het uitgieten
Commissielid
onder een afdak gebeurt.
Bezwaarde antwoordt dat dit niet het geval is.
—

In reactie op het verweer geeft bezwaarde aan dat verweerders overdrijven.
De voorzitter informeert naar het bezwaar dat is gericht op de digitale handtekening.
Bezwaarde antwoordt dat dat bezwaarpunt als ingetrokken kan worden beschouwd. De voor de
hoorzitting toegezonden informatie is voldoende toelichting.

Vervolgens krijgen verweerders het woord.
Verweerders lezen de door hun uitgereikte pleitnota voor. Deze is eveneens bij het verslag
gevoegd. Verweerders geven daarin onder meer aan dat zij de redenering van bezwaarde met
betrekking tot voorschrift 4.2.4. niet volgen. Dit voorschrift bestaat nog wel en is onverkort van
toepassing op de zogenaamde overige handelingen. Het verwerkingsproces van Roza-slak
behoort daar toe.
Verweerders benadrukken dat zij de begunstigingstermijn wel redelijk achten en dat de door
bezwaarde voorgestelde 1 3 tot 1 8 maanden absoluut onaanvaardbaar zijn.
Verweerdersgeven aan dat zij een korte filmimpressie willen laten zien. Na een toelichting van
verweerders wat er te zien zal zijn op de video, stemt bezwaarde in met het vertonen van de
video. De beelden tonen de gang van zaken bij het kiepen van slakken. De inspecteur van
verweerders geeft aan waar de overtredingen zijn te zien en hij geeft suggesties voor het anders
verwerken van de slakken.
Bezwaarde merkt op dat het filmmateriaal niet aantoont dat er sprake is van het kiepen van
ROZA-slakken. Wat betreft de suggestie tot het ‘rustig kiepen merkt bezwaarde op dat laag
kiepen niet altijd mogelijk is. Er worden altijd meerdere pannen in dezelfde put gekiept. De eerste
pan kan vanaf geringe hoogte worden gekiept, maar de volgende pannen vereisen een hoger
niveau, omdat er al een laag materiaal ligt.
De suggestie van de inspecteur over de op de video te horen geluidsoverlast valt buiten
onderhavige procedure, aldus bezwaarde. Bezwaarde voldoet overigens aan de geluidsnormen.
Verweerders merken op dat artikel 4.2.4 op alle slakken betrekking heeft.
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Vervolgens krîjgen de vertegenwoordigers van Tata Steel (hierna derde-belanghebbende) het
woord.
Derde-belanghebbende verwijst naar zijn eerdere schriftelijke reactie van 27 november 201 8. Als
nieuwe punten geeft derde-belanghebbende aan dat i. Tijdelijke maatregelen zijn getroffen, te
weten een proefneming en het wederom in gebruik nemen van het koelspoor, ii. De mogelijkheid
is gecreëerd voor omwonenden om meldingen te doen en iii. Is besloten om zelf onderzoek te
doen naar de gezondheid van omwonenden. Derde-belanghebbende verwijst naar haar website.
In de tweede ronde merkt bezwaarde op dat verweerders het laten voorkomen alsof de problemen
gemakkelijk zijn op te lossen. Dit is echter niet het geval. Bezwaarde blijft erbij dat voorschrift
4.2.4. niet van toepassing is.
Wat betreft de begunstigingstermijn merkt bezwaarde op dat de Awb eist dat een begunstigings
termijn niet te kort is. Verweerders geven onvoldoende redenen waarom er niet een langere
termijn is gegeven. Een langere termijn is niet onoverkomelijk. Op dit ogenblik zijn er nauwelijks
nog overtredingen. Het doorvoeren van aanpassingen op een ingewikkeld terrein als dat van
bezwaarde vergt tijd.
De voorzitter geeft aan dat bezwaarde niet bekend wil staan als een slord,e werker.
Verweerders merken op dat het niet alleen gaat om grafiet. Voorschrift 4.2.4. gaat over stof.
Verweerders zijn ervan overtuigd dat de afname sinds november van het aantal overtredingen
komt doordat de last is opgelegd.
De voorzitter vraagt hoe vaak een last is verbeurd.
Verweerders antwoorden dat dit 24 of 25 keer is gebeurd. Bezwaarde antwoordt dat er 22 maal is
verbeurd.
Commissielid
vraagt of de effecten van het kiepen van de slakken van gewijzigde
samenstelling (in casu: meer koolstof bevattend) kon worden voorzien, gelet op de internationale
expertise van bezwaarde en van derde-belanghebbende.
Bezwaarde antwoordt dat het niet was voorzien. Toen Tata Steel de samenstelling van de ertsen
wijzigde bleek dat bij afkoeling van de slakken grafiet ontstond. Dit wordt door derdebelanghebbende beaamd. Toen de oorzaak van de effecten bekend was, zijn meteen diverse
maatregelen getroffen.
—

Commissielid
merkt op dat voorschrift 4.2.4. in de vergunning staat onder het
kopje ‘4.2 luchtemissie(s) overige bronnen’. Deze voorschriften gaan voornamelijk over opslag en
niet over gieten.
Verweerders antwoorden dat van gieten sprake is bi] ruw ijzer.
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Nadat gebleken is, dat geen der aanwezigen behoefte heeft aan het maken van nadere
opmerkingen beëindigt de voorzitter de vergadering. Hij schetst in het kort het verdere verloop
van de procedure en sluit de vergadering.

Haarlem -donderdag 1 3 december 201 8

fungerend secretaris

voorzitter
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POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Telefoonnummer

113

Betreft: Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Harsco Metals
Holland BV., locatie Breedbandweg 1 Velsen-Noord

verzenddatum

Geachte—

Kenmerk

23JAN. 2
—,

1145103/1162017

Op vrijdag 1 9 oktober 201 8 heeft de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied namens Gedeputeerde Staten het besluit nr.
8531775 genomen, waarbij aan Harsco Metals Holland EN. een last
onder dwangsom is opgelegd, die betrekking heeft op de locatie
Breedbandweg 1 te Velsen-Noord. Tegen dit besluit heeft u namens
Harsco Metals Holland BV. bezwaar gemaakt als bedoeld in artikel 7:1
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit bezwaarschrift,
gedateerd op 31 oktober 2018, is ontvangen op 1 november 2018.

Uw kenmerk

HOORZITTING
Op donderdag 1 3 december 201 8 heeft aan de Dreef nr. 3 te Haarlem
een openbare hoorzitting plaatsgevonden van Kamer II uit de Hoor- en
adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb (verder te
noemen: de Commissie), waarin uw bezwaarschrift aan de orde is
gesteld. Bij deze zitting was u namens Harsco Metals Holland BV.
aanwezig. Tevens waren namens Harsco Metals Holland B.V. aanwezig

Ter toelichting van het bestreden besluit zijn namens ons college ter
zitting verschenen
dewerkers bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

—

ADVIES COMMISSIE
De Commissie heeft op basis van de stukken advies aan ons
uitgebracht. Het advies en het verslag van de hoorzitting vindt u als
bijlagen bij dit besluit. Wij hebben besloten het advies van de
Commissie over te nemen.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www noord-holland ni

NHc0OI
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BESLUIT
Gelet op de stukken, in.’aanmerking nemend het bepaalde in de Wet
algemene bepali*gen omgevingsrecht en het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht, en conform het door de Hoor- en adviescommissie
aan ons uitgebrachte advies, besluiten wij:

1145103/H62017

f

1, U in uw bezwaar te ontvangen;
2. Uw bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren; en
3. Het bestreden besluit van 19 oktober 2018, nummer 8531775
als volgt aan te vullen:
Nadere motivering begunstigingstermijn
Het is naar ons oordeel zonder meer mogelijk om binnen de gestelde
begunstigingstermijn aan de last te voldoen. Dit kan door het
voorzichtig en op lage hoogte kiepen van de slakpannen in de
slakputten. Hiertoe is het nodig dat Harsco de juiste
kiepomstandigheden in acht neemt waardoor het kiepen op lage hoogte
te allen tijde mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan:
1. Het zodanig inrichten van de put, dat de eerstvolgende te kiepen
pan altijd laag gekiept kan worden. In dit kader dient men het
kiepen in een put te staken wanneer deze, gelet op de te
verwachten stofemissie, te hoog dreigt te worden. Vervolgens
dient men de put te laten afkoelen en daarna leeg te maken met
een shovel.
2. Het laatste te kiepen brok (de zgn. beer) dient in een andere,
nog lege put, te worden gekiept.
Voornoemde maatregelen betekenen een zekere vertraging in het
bedrijfsproces, maar maken dit proces zeker niet onmogelijk. Met deze
maatregelen kan herhaling van de overtreding van voorschrift 4.2.4
voorkomen worden.
Deze maatregelen betreffen bovendien hoofdzakelijk gedragingen en
vereisen geen ingrijpende voorzieningen. De maatregelen zijn dus, ook
voor wat betreft de zogenaamde RQZA-slakken, uit te voeren binnen de
gestelde begunstigingstermijn. Dat de gestelde begunstigingstermijn
reëel is en de last naleefbaar, blijkt ook uit het feit dat er ook controles
zijn geweest terwijl slakken gekiept werden zonder dat daarbij
overtredingen zijn geconstateerd.

‘.ç.

Provincie

NoordHoIIand
313

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan het secretariaat
van de Hoor- en Adviescommissie, Tata Steel.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

—

2 bijlagen
• Advies Hoor- en Adviescommissie
• Verslag Hoor- en Adviescommissie
BEROEP
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van deze besluiten schriftelijk beroep instellen.
Het beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland,
Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt
telefonisch een folder aanvragen over de beroepsprocedure via het
telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de
i nternetsite www.Ri_ksoverheidnl.
Bovenstaande besluiten treden in werking, ook al wordt een
beroepschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift kunt u -bij een spoedeisend belang een voorlopige
voorziening vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
-

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
h/IJokeechtpfaak. nI/bestuursrecht
Daarvoor moet u we! beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

NH 0001
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ADVIES

N6EK0MEN 7JAN. 2019
—

AAN GEDEPUTEERDE STATEN
naar aanleiding van de behandeling van het bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) van 31 oktober 201 8 van Harsco Metals Holland BV. te Velsen-Noord
(bezwaarde), ingediend door Ted Legal te Delft, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland (verweerders) van 19 oktober 201 8 nummer 8531 775, waarbij een last onder
dwangsom is opgelegd aan bezwaarde, betrekking hebbende op de locatie Breedbandweg 1 te
Vel se n -Noord.

ONWANKELIJKHEID
Gelet op de datum waarop het bestreden besluit is verzonden, 1 9 oktober 201 8, en gelet op de
datum waarop het per post verzonden bezwaarschrift is ontvangen, 1 november 201 8, stelt de
Commissie vast dat dit binnen de wettelijke termijn is ingediend. Voorts is het rechtsgeldig
ondertekend en wordt voldaan aan alle overige vormvereisten, zodat een inhoudelijke
behandeling van de bezwaren kan plaatsvinden.

GRONDSLAG
De grondslag van het bestreden besluit is gelegen in artikel 5.2, eerste lid van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 1 22 van de Provinciewet (Pw) juncto artikel 5:32 van
de Awb.

INHOUD VAN HET BESTREDEN BESLUIT
Verweerders leggen een last onder dwangsom op aan bezwaarde.
Inhoud last: De overtreding van voorschrift 4.2.4 van de omgevingsvergunning milieu van 1 3
februari 2009 dient te worden beëindigd en herhaling dient te worden voorkomen door zodanige
maatregelen te treffen dat bij het kiepen van slakken geen stofverspreiding plaatsvindt die buiten
een afstand van 2 meter van de opslag nog visueel waarneembaar is. Als niet aan de last wordt
voldaan is een dwangsom verschuldigd van € 5.000,- per geconstateerde overtreding. Het bedrag
waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd bedraagt € 1 50.000,-.
Begunstigingstermin: Voor het treffen van maatregelen wordt aan bezwaarde een
begunstigingstermijn tot 1 november 201 8 gegeven. Verweerders achten de door bezwaarde in
zijn zienswijze voorgestelde verlengde begunstigingstermijn van 1 3 (of 1 8) maanden te lang en
in strijd met geldende jurisprudentie (een langere begunstigingstermijn komt neer op gedogen).
Aanpassing last: De tekst van de last is op 2 november 201 8 via een erratum aangepast. De
aanpassing behelst de wijze waarop voorschrift 4.2.4 bij besluit van 1 7 mei 201 0 opnieuw is
vastgesteld.

SAMENVATTING VAN DE BEZWAREN EN HET VERWEER
1 Bezwaar:
Er is geen sprake van overtreding van voorschrift 4.2.4 van de omgevingsvergunning milieu uit
2009. Het voorschrift is vernietigd door de Raad van State in de uitspraak van 1 0 februari 201 0.
Het voorschrift bestaat niet meer. Daardoor bestaat geen handhavingsbevoegdheid.

Hoor- en adviescommissie
Verweer:
Voorschrift 4.2.4 bestaat nog wel degelijk. Na de uitspraak van de Raad van State van 1 0 februari
2010 is in nauw overleg met bezwaarde, op 1 7 mei 201 0, voorschrift 4.2.4. opnieuw aan de
vergunning verbonden. In de last is abusievelijk niet verwezen naar het besluit van 1 7 mei 201 0.
Om die reden is op 2 november 201 8 een erratum op de last toegezonden.

2 Bezwaar:
In de ingediende zienswijze is reeds aangegeven dat de begunstigingstermijn te kort is. Voor het
implementeren van een definitieve oplossing voor de ongewone stofemissies bij de verwerking
van ROZA-slak is 1 3 of 1 8 maanden vereist. Voor beide (alternatieve) oplossingen moet een
gebouw worden opgericht. Andere opties, zoals het door verweerders voorgestelde afkoelen met
water of het staken van de verwerking van ROZA-slak zijn niet mogelijk.
De motivering van de korte begunstigingstermijn schiet te kort en is in strijd met artikel 3:46
Awb. Als de begunstigingstermijn wezenlijk langer is dan nodig om een overtreding te beëindigen
zou mogelijk gesproken kunnen worden van verkapt gedogen. Daarvan is geen sprake.
Verweer:
Een door bezwaarde voorgestelde lange begunstigingstermijn betekent dat voorschrift 4.2.4. nog
1 3 of 1 8 maanden overtreden blijft. Dat is onaanvaardbaar en niet in het belang van de
bescherming van het milieu.
De lengte van een begunstigingstermijn mag niet zodanig zijn dat er de facto sprake is van
gedogen. Verweerders verwijzen naar de door bezwaarde zelf aangehaalde uitspraak van 30 mei
2007. Bij een begunstigingstermijn van 1 3 (of zelfs 1 8) maanden, nodig voor overkapping /
oprichten van een gebouw, is er naar de mening van verweerders sprake van gedogen. Immers,
binnen die termijn duurt de overtreding voort.

Verweerders zijn van mening dat het binnen de gestelde begunstigingstermijn wel mogelijk is dat
zodanige maatregelen worden getroffen dat overtreding niet meer optreedt. Verweerders
realiseren zich dat de door hun voorgestelde oplossing (het weigeren van de ROZA-slakken van
Tata of deze slakken eerst te laten afkoelen) nadelige gevolgen heeft voor bezwaarde.
Desondanks achten verweerders deze opties alleszins redelijk, gelet op de ernst en de frequentie
van de overtredingen.
3& Bezwaar:
De last onder dwangsom uit afdeling 5.3.2 Awb is een zogenaamde herstelsanctie. De overtreder
moet afdoende tijd worden gegund om de overtreding te beëindigen zonder dat dwangsommen
worden verbeurd. Een termijn tot 1 november 201 8 betekent dat er 8 dagen zijn om een
definitieve oplossing te vinden.
Door vast te houden aan de korte begunstigingstermijn is het besluit de facto een punitieve
sanctie geworden. Uit de dreiging van verbeuring van dwangsommen gaat hierdoor geen prikkel
uit om de overtreding te beëindigen. De overtreding zal voortduren. Het bestreden besluit is niet
gericht op herstel en is daarmee in strijd met het verbod van artikel 3:2 van de Awb (misbruik van
bevoegdheid).
3 Verweet:
De opgelegde begunstigingstermijn is gepast en haalbaar. Er is geen sprake van een punitieve
sanctie. Verweerders verwijzen naar hun 2’ verweer.

4 Bezwaar
In de zienswijze van bezwaarde is aangegeven dat de ongewone stofemissies zich voordoen bij
het verwerken van ROZA-slak vanwege grafietverzadiging samenhangend met de door Tata Steel
gebruikte grondstoffenmix. Dit type slak kan niet met water worden afgekoeld (het levert H25 en
geurhinder op). Er zijn onvoldoende pannen om de slak in op te slaan of te laten afkoelen en er is
geen ruimte op het terrein om de pannen op te slaan. In het bestreden besluit gaan verweerders
niet in op de zienswijze.
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Verweer:
In de verleende vergunning is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten te
verwerken slak. De in voorschrift 4.24. opgenomen 2-metergrens geldt voor het verwerken van
âlle slaksoorten. Bezwaarde heeft zelf ingestemd met deze grens, zodat deze naleefbaar mag
worden beschouwd. Dit blijkt ook uit het feit dat er tussen 201 0 en 201 6 geen overtredingen zijn
geconstateerd.
Met een zorgvuldiger bedrijfsvoering en werkcultuur is het wél mogelijk om bij ROZA-slak binnen
de 2-metergrens te werken. Rustig kiepen op lage hoogte geeft geen stofoverlast. Het kan niet zo
zijn dat het probleem van Tata (verminderde kwaliteit van de ertsen) bij Harsco wordt neergelegd
en het probleem van Harsco bij de omgeving wordt neergelegd.

5d

Bezwaar:
Verweerders noemen geen concrete uitspraken waaruit blijkt wanneer en onder welke
omstandigheden een begunstigingstermijn zo lang is dat sprake is van gedogen. Slechts wanneer
een begunstigingstermijn wezenlijk langer is dan nodig om een overtreding te beëindigen zou
mogelijk sprake zijn van verkapt gedogen.
5 Verweer:
Verweerders verwijzen naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State van 30 mei 2007 ECLI:NL:RVS:2007:BA5983, waarin sprake was van een zodanig lange
begunstigingstermijn dat sprake is van gedogen.

Aanvulling bezwaarschrift d.d. 23 november 201 8
6 Bezwaarpunt:
Er is geen sprake van overtreding van voorschrift 4.2.4 van de omgevingsvergunning, omdat dit
voorschrift slechts ziet op de tussentijdse opslag van slakken voorafgaand aan verdere
verwerking in de zogenaamde Metal Recovery Plant en op de opslag van slakken in genoemde
bunkers, maar niet op uitgieten van slakpannen in een put.
Voorschrift 4.2.4 is bovendien vervallen als gevolg van wijziging van het Activiteitenbesluit per 1
januari 201 3. In plaats daarvan geldt paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit.
Nu voorschrift 4.2.4 is vervallen kan dit voorschrift niet langer worden overtreden zodat evenmin
bevoegdheid tot handhaving bestaat.
6 Verweer:
Het voorschrift is slechts deels vervangen door het Activiteitenbesluit; slechts voor zover het ‘op
en overslag van inerte goederen’ betreft. Verweerders verwijzen naar hun brief van 27 mei 2014
waarin staat dat het Activiteitenbesluit de voorschriften geheel of beperkt’ vervangt. Voor het
kiepen van slakken geldt het voorschrift onverkort.

Bezwaar:
Harsco neemt bij het uitgieten van slakken diverse maatregelen om stofemissies zo veel mogelijk
tegen te gaan. Harsco voldoet bij het uitgieten aan de best beschikbare technieken’ en aan
artikel 3.32 van het Activiteitenbesluit en artikel 3.49 lid van de Activiteitenregeling.
7d

7 Verweer:
De last betreft de naleving van voorschrift 4.2.4. Een toets aan de BBT is in dat kader niet aan de
orde. Hetzelfde geldt voor de toets aan het ABM.

1

BBT

=

Best Bestaande Technieken; ABM is het Activiteitenbesluit Milieubeheer.
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Bezwaar:
De hoogte van de dwangsom en het dwangsom-maximum zijn disproportioneel en in strijd met
artikel 5:32b, lid 3 van de Awb. Mocht zich, ondanks de getroffen maatregelen, een met het blote
oog waarneembare stofemissie voordoen op meer dan twee meter van de bron, dan zal die veelal
beperkt zijn tot het eigen terrein. Een dwangsom van € 5000,- per te grote stofemissie staat in
onredelijke verhouding tot het geschonden belang en de beoogde werking. De motivering van de
hoogte van de dwangsom is onvoldoende.
—

—

8’ Verweer:
Verweerders achten het bedrag van de dwangsom alleszins redelijk. Verweerders hebben bi] het
bepalen van de hoogte van de dwangsom rekening gehouden met het geschonden belang en de
beoogde werking. In een aantal gevallen heeft de overtreding directe gevolgen voor de omgeving
gehad en vervolgens aanzienlijke maatschappelijke onrust. Wat betreft de beoogde werking
hebben verweerders ook het (geschatte) voordeel dat de overtreding oplevert betrokken.

gde

Bezwaar:
Het bestreden besluit is digitaal vastgesteld. Een handtekening ontbreekt. Hierdoor is niet na te
gaan of het besluit bevoegd is genomen.
gde

Verweer:
Het besluit is genomen overeenkomstig de geldende (onder)mandaatregeling op directieniveau
door de adjunct-directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Als regel
worden de besluiten van de ODNZKG niet meer fysiek ondertekend. Zie de audittrail onderaan het
bestreden besluit.

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE
De Commissie overweegt ten aanzien van de bezwaren het volgende.
1 Bezwaar:
Voorschrift 4.2.4 is sinds 1 7 mei 201 0 weer aan de vergunning toegevoegd. Dit voorschrift luidt
sindsdien “Wanneer er bi] een opslag van slakken handelingen plaatsvinden zoals het opbrengen,
verwijderen en transporteren van slakken, mag er vanaf 2 meter van deze opslag geen visueel
waarneembare stofemissie plaatsvinden.”
Door in de last te verwijzen naar het erratum is de last verduidelijkt. De Commissie is met
verweerders van mening dat voorschrift 4.2.4. niet geheel is komen te vervallen door het
Activiteitenbesluit. Zie ook de overweging ten aanzien van het 6de bezwaarpunt.

2 Bezwaar:
De Commissie overweegt dat bezwaarde overtuigend heeft aangetoond dat het (tijdelijk) staken
van de werkzaamheden geen optie is omdat het bed ri]fsproces van Harsco en Tata de
onmiddellijke verwerking van de aangevoerde slak noodzakelijk maakt.
Dit geldt in mindere mate ook voor het eerst (elders) laten afkoelen van de slakken, omdat
daarvoor de benodigde capaciteit ontbreekt.
De Commissie heeft echter ook begrip voor de argumenten van verweerders. Het belang van het
milieu kan zich verzetten tegen een langere begunstigingstermijn. Een termijn van 8 dagen is
kort voor het realiseren van een definitieve oplossing. Het is echter niet zo dat er binnen 8 dagen
een definitieve oplossing moet zijn. Wel moeten maatregelen worden getroffen die, in afwachting
van de definitieve oplossing, een eind maken aan de overtredingen of deze in frequentie
beperken. Bovendien was bezwaarde er al sinds 24 september 201 8, de datum waarop de
concept last aan bezwaarde is verzonden, informeel van op de hoogte dat de begunstigingsdatum
op 1 november 201 8 zou worden bepaald. Dat is bijna 6 weken. De Commissie kan begrijpen dat
verweerder op grond van deze overwegingen heeft gekozen voor een korte begunstigingstermijn.
Zie evenwel verder de overwegingen ten aanzien van het 3de en 4d bezwaar.
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3de

en 4 Bezwaar:
Verweerders hebben voorgesteld om, in afwachting van een definitieve oplossing, het aantal
overtredingen terug te brengen door rustig te kiepen op lage hoogte. Die optie geeft geen
stofoverlast. Bezwaarde heeft tijdens de hoorzitting aangegeven welke maatregelen hij (en ook
Tata Steel) heeft getroffen om ongewone stofemissies zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te
beperken. Ook heeft bezwaarde gemotiveerd waarom de suggesties van verweerders niet altijd
mogelijk zijn. Kiepen vanaf een lage hoogte gebeurt al vaak, maar soms is een grotere hoogte
nodig als er op dezelfde plaats reeds eerder slakken zijn uitgegoten.
De Commissie is er, gezien de tijdens de hoorzitting zowel door verweerder als door bezwaarde
ook aan de hand van een videopresentatie gegeven toelichtingen van het (werk)proces, er niet
zonder meer van overtuigd geraakt, dat de suggesties van verweerders voorzichtige kiepen van
slakken’ en ‘kiepen vanaf minder grote hoogte’ altijd met het door verweerder gesuggereerde
resultaat kunnen worden toegepast en dat deze de ongewone stofemissies dan ook daadwerkelijk
zouden kunnen worden voorkomen. In het bijzonder geldt dat voor de zogenaamde ROZA
slakken. De tijdens de hoorzitting door verweerder getoonde videobeelden toonde het kiepproces
van converterslakken. Het kiepen van ROZA- slakken kan volgens bezwaarde niet op dezelfde
manier plaatsvinden nu daarbij veelal zoals bezwaarde onweersproken tijdens de hoorzitting
uiteengezet heeft een grotere hoogte in acht genomen moet worden. De suggestie van het
voorzichtig en laag kiepen gaat hier, aldus bezwaarde, niet op, zodat de in de beschikking
gegeven, korte begunstigingsstermijn hier niet realistisch is.
Gezien het vorenstaande is de Commissie van oordeel, dat het zeker voor wat de ROZA slak
betreft onduidelijk is of het door verweerder geschetste alternatief van voorzichtig en laag
kiepen de gestelde ( korte) begunstigingstermijn over de gehele lijn, althans in ieder geval m.b.t.
de ROZA slakken, kan dragen. Verweerder dient de begunstigingstermijn naar de mening van de
Commissie in de beslissing op bezwaar nader te onderbouwen en aan de hand van deze
onderbouwing opnieuw te bepalen.
—

-

-

-

,

-

-

5de

Bezwaar:
De Commissie overweegt dat naast de door verweerders in het verweerschrift genoemde
uitspraak uit 2007 er andere uitspraken zijn die zien op een te lange begunstigingstermijn.
Bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van State van 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:201 4:2445, waarin
een termijn van tien jaar om de overtreding te beëindigen te lang is geoordeeld.
6 Bezwaar:
In het door bezwaarde overgelegde overzicht is vermeld dat voorschrift 4.2.4 is vervangen door
afdeling 3.4.3 van het Activiteitenbesluit waar het ‘handelen met inerte goederen’ betreft. De
Commissie is van mening dat mede gelet op de ter hoorzitting door verweerder desgevraagd
gegeven toelichting het kiepen van slakken daar niet onder valt en dat voorschrift 4.2.4 dus nog
wel gedeeltelijk bestaat én van toepassing is op het kiepen van slakken. Zie ook hiervoor bij de
overweging ten aanzien van het ]t bezwaar.
-

-

7de

Bezwaar:
De Commissie deelt het standpunt van verweerders.
Bezwaar:
De Commissie neemt in ogenschouw dat de gevolgen van het overtreden van dit
vergunningvoorschrift vaak niet beperkt blijven tot het eigen terrein, maar hun effect hebben op
de gehele omgeving. Diverse berichten in de media bevestigen dit.
Mede daarom acht de Commissie de (hoogte van de) opgelegde dwangsom, rekening houdend
met het geschonden belang en gelet op de effecten van de overtreding, niet disproportioneel.
gde

Bezwaar:
Bezwaarde heeft tijdens de hoorzitting aangegeven, mede op grond van de hem voor de zitting
toegezonden informatie, dit bezwaarpunt in te trekken. Het behoeft dan ook geen verdere
bespreking.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE
De Commissie komt op basis van de stukken en het besprokene tijdens de op 1 3 december 201 $
gehouden openbare hoorzitting tot de conclusie dat het bestreden besluit op het punt van de
gestelde begunstigingstermijn nader onderbouwd en aan de hand van die nadere onderbouwing
opnieuw bepaald dient te worden.
Het vorenstaande geeft de Commissie aanleiding Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met
betrekking tot het bezwaarschrift namens Harsco Metals Holland BV. te Velsen-Noord van 31
oktober 201 8 te adviseren bezwaarde in zijn bezwaren te ontvangen en deze bezwaren
gedeeltelijk gegrond te verklaren en in plaats van het bestreden besluit een nieuw besluit te
nemen met inachtneming van het advies.

Haarlem, donderdag 13 december 201 8

de Hoor- en adviescommissie,
Kamer II

fungerend secret-—

-_

voorzitter
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