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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 28 juni 2017 ter behandeling

van bovenvermeld agendapunt;

Gonstaterende dat:
- de vastgestelde beleidsnota VTH de basis is voor de uitvoering voor de omgevingsdiensten,

- de omgevingsdiensten bij de vergunningverlening zich voegen naar/beperken tot Europese kaders

(BAT,BREF) indien beschikbaar,
- de casus bij Chemours, vh DuPont veel vragen oproept rondom de emissies van het bedrijf waar

zeer zorgwekkende stoffen zijn en worden geëmitteerd,

Overwegende dat:
- niet altijd Europese kaders beschikbaar zijn en maatwerk nodig is,

- bij de casus Chemours, vh Dupont, de emissies van rísicovolle stoffen een risico voor werknemers

en omwonenden hebben gevormd,

- hierbij de vooruvaarden voor de vergunning mogelijk te ruim waren of er niet altijd aan voldaan is,

- onduidelijk is hoe omgegaan wordt met de minimalisatieverplichting en onderzoeksverplichting,

- voorkómen moet worden dat ook bij andere bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is,

situaties zoals bijde Chemours, vh Dupont aan de orde zijn,

- het stelsel voor de vergunningverlening op grond van de Wabo lacunes bevat,

Verzoeken het college:
1. Ter voorbereiding op de Begroting 201B te komen met een uitvoeringsplan voor een verbetering

van de vergunningverlening bij chemische bedrijven in onze provincie,

2. Over de lacunes in het stelsel van de vergunningverlening, waar de staatssecretaris van

lnfrastructuur en Millieu deels op ingaat in haar recente brief aan de Tweede Kamerl, in gesprek

te gaan met het ministerie van lenM,

3. ln het uitvoeringsplan tevens inzichtelijk te maken of, en welke financiële behoefte bestaat om dit
plan te realiseren, zodat hierover bij Begroting 2018 kan worden besloten

en gaan over tot de orde de dag!
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