
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

DATUM 9-6-2016 

AAN Leden cie. BEM 

VAN Mariette Pennarts  

DOCUMENTNUMMER 81868922 

ONDERWERP Beëindiging bestuursdwang bij Van Appeldoorn Logistics in Woudenberg 

 

Aanleiding 

Vanaf 1 januari 2016 is de provincie het bevoegde gezag voor alle risicobedrijven die vallen onder de werking van 

het Besluit Risico Zware Ongevallen 2015 (BRZO). Daaronder is Van Appeldoorn Logistics in Woudenberg. Aan 

dit bedrijf is in januari jl. een sanctie opgelegd (bestuursdwang) voor overtredingen op het gebied van de 

veiligheid. Ik heb u daarover op 7 maart jl. geïnformeerd
1
.  

Ik wil u nu op de hoogte stellen van het opheffen van de overtredingen en het beëindigen van de bestuursdwang.  

 

Wat speelt er? 

Van Appeldoorn is een op- en overslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen. Tot 1 januari 2016 was de gemeente 

Woudenberg het bevoegde gezag. De vergunningverlening en het toezicht bij risicobedrijven in de provincie 

Utrecht wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Dat doen ze samen met 

de Veiligheidsregio en de inspectie SZW. 

De ODNZKG heeft eind 2015 geconstateerd dat de opslagruimtes niet voldoen aan de strenge eisen van 

brandveiligheid en constructieve veiligheid. Dat is een risico voor de omgeving. 

Onder de bevoegdheid van de gemeente Woudenberg heeft de ODNZKG daarom bestuursdwang voorbereid, die 

op 26 januari 2016 onder onze bevoegdheid is geeffectueerd.  

 

Beperking van het gebruik en aanpassing van de opslagruimtes.  

De bestuursdwang houdt in dat van Appeldoorn bepaalde ruimtes niet mocht gebruiken voor de opslag van 

gevaarlijke stoffen en dat de ruimtes op 1 juni 2016 moesten voldoen aan alle eisen van brandveiligheid en 

constructieve veiligheid.  

 

Toezicht 

De ODNZKG heeft met regelmaat extra toezicht uitgevoerd op de gebruiksbeperking. Die werd door het bedrijf 

nageleefd. Daarnaast heeft de ODNZKG de plannen beoordeeld voor de aanpassing van de opslagruimtes en 

heeft de uitvoering daarvan op de voet gevolgd.  

 

Eindcontrole  

Bij de tussentijdse controles bleek al dat het bedrijf op schema lag. Op 3 juni heeft de ODNZKG de eindcontrole 

uitgevoerd. Op basis van visuele inspectie en beoordeling van de overgelegde documenten/certificaten is 

geconcludeerd dat de eerder geconstateerde overtredingen zijn beëindigd. 

 

Vervolg 

Hiermee komt de last onder bestuursdwang te vervallen. Het toezicht bij Van Appeldoorn kan terug naar het 

normale niveau. In de loop van het jaar worden de reguliere milieu- en BRZO-controles uitgevoerd. 

 

Communicatie 

Bovenstaande informatie is ook verzonden aan de colleges van B&W van Woudenberg en Scherpenzeel.  
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 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 
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