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Nummer 
3122 
 
Onderwerp 
Handhavend optreden provincie bij Abengoa 
 
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 
Provinciale Staten A. Wijbenga (D66) en R. van Aelst (SP), d.d. 29 
januari 2016, bij mij de volgende vragen hebben ingediend: 

 

 
Toelichting 
Justitie heeft donderdag voor de rechtbank in Rotterdam een boete van een miljoen 
euro en voorwaardelijke stillegging van zes maanden van het bedrijf Abengoa geëist. 
Justitie komt tot deze eis vanwege het herhaaldelijk veroorzaken van stank in de 
omgeving. 
Volgens het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf jarenlang de milieuvergunning 
overtreden. Het bedrijf produceert sinds mei 2010 bio-ethanol in de fabriek in de 
Europoort. Sinds die tijd klagen mensen uit de verre omgeving over stankoverlast. 
(..) 
Eerder ontliep Abengoa een boete van 100.000 euro omdat de milieudienst DCMR en 
de provincie Zuid-Holland vergaten aanmaningen te sturen voor opgelegde 
dwangsommen. De Raad van State oordeelde in 2015 dat het bedrijf de 
dwangsommen niet hoefde te betalen. 
Bron: rijnmond.nl van 28 januari 2016 
 

1. Heeft het college van gedeputeerde staten kennisgenomen van de eis van justitie 
tegen het bedrijf Abengoa? Is het college betrokken geweest bij de tot stand koming 
van de door justitie gestelde eis tegen Abengoa? Zo ja, op welke manier? Zo nee, 
waarom niet? 
 

2. In beantwoording van eerdere vragen over stankoverlast door Abengoa van de PVV in 
mei 2015 (3037), heeft u aangegeven dat “De door de provincie ingezette handhaving 
ertoe heeft geleid dat Abengoa maatregelen heeft genomen tegen de geuremissies. 
Door strikte handhaving heeft het bedrijf besloten om een nieuw 
geurverbrandinssysteem te plaatsen. De stankoverlast is vervolgens sterk afgenomen. 
In 2015 zijn tot op heden geen nieuwe klachten binnengekomen.” Waarom komt het 
Openbaar Ministerie alsnog met een eis naar Abengoa? Vindt het college de eisvan 1 
miljoen en voorwaardelijke stillegging een proportionele maatregel van officier van 
justitie nu? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
 

3. Welke strikte handhavingsinstrumenten zijn er door het college in de afgelopen vijf 
jaar ingezet om de stankoverlast die veroorzaakt werd door Abengoa te beeindigen? 
 



 

Pagina 2/2 4. In de antwoorden op de eerder genoemde vragen, gaven Gedeputeerde Staten aan 
dat de verjaringstermijn van 1 jaar uitzonderlijk kort is. Is het college van mening dat 
een langere verjaringstermijn een strenge handhavingsstrategie ten goede zou 
komen? Zo nee, waarom niet? 
 

5. Is het college bereid de Staten te informeren over de handhaving bij de stankoverlast 
door Abengoa tijdens de commissie vergadering van Verkeer en Milieu van 10 februari 
a.s.? 
 
 
 
Den Haag, 29 januari 2016 
 
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
 
drs. J. Smit 
 
 

 


