
 

 

 

MEMORANDUM 

2016BEM28 

 

 

 

DATUM 9-2-2016 

AAN Commissie BEM 

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Informatie bij Geert Nortier 0627587403 

ONDERWERP 
BASF De Meern legt base-metal fabriek stil na overschrijding emissie-eisen (ter informatie 
voor de leden van de cie. BEM) 

 

Aanleiding 

Sinds 1 januari 2016 zijn Gedeputeerde staten bevoegd gezag voor het BRZO-bedrijf BASF in De Meern. 

Daarvoor waren burgemeester en wethouders van Utrecht het bevoegde gezag. Ik heb u hierover geïnformeerd 

in de cie. MME van 5 oktober 2015
1
. In de GS-vergadering van 2 februari hebben wij een statenbrief vastgesteld 

2
 

over de wijziging van het bevoegde gezag bij BRZO-bedrijven en de vaststelling van een 

dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die in onze opdracht de 

vergunningverlenings- en toezichttaken bij deze bedrijven uitvoert. De statenbrief is geagendeerd voor de cie. 

BEM van 7 maart. Vooruitlopend wil ik u op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen bij BASF.  

 

BASF legt fabriek tijdelijk stil 

BASF moet voldoen aan emissie-eisen die in de vergunning zijn opgenomen en moet zelf controlemetingen 

verrichten. Op bepaalde emissiepunten van de fabriek is daarbij door BASF een overschrijding van de vergunde 

emissiewaarden vastgesteld.  BASF heeft daarop op 8 februari zelf besloten de productie in een deel van haar 

fabrieken in De Meern stil te leggen. Het bedrijf heeft aanvullende metingen op de grenzen van het fabrieksterrein 

uitgevoerd. Volgens het bedrijf zijn daar geen afwijkende emissiewaarden met impact voor mens en omgeving 

vastgesteld. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) is door het bedrijf op de hoogte gebracht.  

 

Op 11 februari zullen inspecteurs de metingen die BASF zelf heeft verricht verifiëren en bepalen of er aanleiding 

is voor handhavend optreden. BASF voert zelf ook een onderzoek uit naar de emissies en zal pas daarna met de 

ODNZKG in overleg gaan over hervatten van de productie.  

 

Communicatie 

BASF heeft het bovenstaande zelf bekend gemaakt op de “burenpagina” van haar website
3
. Ik stuur dit memo 

aan burgemeester en wethouders van Utrecht en Woerden, zodat zij de raden kunnen informeren. 

 

Vervolg 

Als daar aanleiding voor is, zal ik u, de omgeving , B&W van Utrecht en Woerden direct informeren over de 

bevindingen van de inspectie op 11 februari. In ieder geval stel ik u in de commissie van 7 maart op de hoogte.  

                                                           
1
 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Milieu-Mobiliteit-en-

Economie/2015/05-oktober/13:00/memo-GS-gedeputeerde-Pennarts-BRZO-bedrijven-n-a-v-
ingekomen-stuk-over-BASF-2015MME109/2015MME109-memo-gedeputeerde-pennarts-BASF.pdf 
 
2
 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-Europa-en-

Middelen/2016/07-maart/19:30/Statenbrief-BRZO-2016-2016BEM18/2016BEM18-01-Statenbrief-
BRZO-2016.pdf 
 
3
 https://www.basf.com/nl/nl/company/about-us/Locations/De-Meern/Nieuws-uit-De-Meern/Productie-

op-eigen-initiatief-stilgelegd.html 
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