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Onderwerp Statenbrief:
Aanvullende voorschriften aan vergunning Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V.

Voorgestelde behandeling
Ter informatie.

Geachte dames en heren,

Via deze brief berichten wij u over het definitieve GS-besluit over aanvullende voorschriften aan de vergunning van 
Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. uit Woudenberg (hierna: Van Appeldoorn). Het bedrijf heeft hierop een 
zienswijze ingediend, welke is gewogen en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Dit heeft niet geleid tot een 
wijziging van de strekking van het besluit 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het besluit is gebaseerd op de Wet Bibob. Deze wet beoogt te voorkomen dat het openbaar bestuur strafbare feiten 
faciliteert door (bijvoorbeeld) vergunningverlening aan (rechts)personen van wie aannemelijk is dat zij over uit 
strafbare feiten verkregen middelen beschikken, dan wel regelmatig strafbare feiten plegen. 

Uitkomsten
Dit besluit is gebaseerd op eigen onderzoek en een advies van het Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB). Het LBB 
komt tot de conclusie dat een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen zullen worden gebruikt om strafbare 
feiten te plegen. De strafbare feiten nopen ons ertoe gebruik te maken van onze wettelijke bevoegdheid om 
aanvullende voorschriften te verbinden aan de vergunning van Van Appeldoorn.

Voorschriften
De voorschriften betreffen (1) de inrichting van een afdeling health, safety en environment, (2) het instellen van een 
compliance team en (3) het opstellen van een opleidingsprogramma.

Geheimhoudingsplicht
Gelet op de geheimhoudingsplicht van artikel 28 van de Wet Bibob is het ons niet toegestaan om u in deze brief 
nadere gegevens te verstrekken over de inhoud van het Bibobadvies en over de strafbare feiten waarop de Bibob-
conclusie is gebaseerd. 

Inwerkingtreding
Het besluit is op 1 december 2020 toegezonden aan Van Appeldoorn. Binnen drie maanden vanaf dat moment 
dient voldaan te zijn en blijvend voldaan te worden aan de voorschriften.

Vervolgprocedure / voortgang
Via de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zal toegezien worden op de naleving van de voorschriften. 



Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten 
Kennisnemen van deze brief.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen




