A. Bonte
Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en
Energietransitie

Betreft: Stofoverlast Hoek van Holland

Aan
Commissie EDEM
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Geachte commissie,
Op 16 oktober 2020 stelde ik u met mijn brief met kenmerk BS20-01385 - 20bb015741 op de
hoogte van de stand van zaken rondom de stofoverlast in Hoek van Holland. Tijdens een
digitale bewonersbijeenkomst twee dagen daarvoor hadden de kolenoverslagbedrijven EMO
en EECV aangegeven wat zij de maanden ervoor hadden gedaan om de kans op overlast te
minimaliseren en beschreven zij maatregelen die zij in de komende tijd gingen nemen.
Ook gaf ik aan dat met zowel EMO als EECV was afgesproken dat het proces werd gestart dat
leidt tot een aanscherping van de milieuvergunningen. Inmiddels kan ik u melden dat de
DCMR sinds enige tijd met EECV in gesprek is over op welke punten de nog vrij recente
vergunning zou moeten worden aangepast naar aanleiding van de stofoverlast.
Met EMO, dat over een aanzienlijk oudere vergunning beschikt, heeft pas zeer onlangs een
startgesprek over het aanvragen van een revisievergunning plaatsgevonden, omdat het bedrijf
niet eerder in staat was om een verzoek tot een dergelijk gesprek in te dienen. In dat gesprek
heeft de DCMR aangegeven dat zij overweegt om over te gaan tot een ambtshalve wijziging
van de vergunning, zodat sprake is van vergunningvoorschriften voor stofoverlast die gelijk zijn
aan de voorschriften uit de vergunning van EECV.
De intensivering van het toezicht op de bedrijven wordt voortgezet, ook tijdens de feestdagen.
Aan de bedrijven is ook gemeld dat bij de inspecties (naast hetgeen in de vergunning staat)
ook de maatregelen worden gecontroleerd die staan in hun verbeterplannen met de
toevoeging dat die al zijn of worden uitgevoerd. Maatregelen die in de verbeterplannen staan
maar nog niet zijn uitgevoerd worden meegenomen in de gesprekken over de aanscherping
van de vergunningen.
Tijdens inspecties is op 13 november bij EMO geconstateerd dat er stofwolken vrijkwamen bij
het laden en lossen van het schip, wat een overtreding van de vergunning betekende. Op dit
moment loopt een zienswijzeperiode waarna mogelijk in de eerste week van januari een last
onder dwangsom wordt opgelegd.
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EECV heeft een verweerschrift ingediend tegen een dwangsom die eerder dit jaar is opgelegd
naar aanleiding van een eerder genoemde overtreding in augustus. De zaak wordt begin
volgend jaar aan de bezwarencommissie voorgelegd.
Zoals ik ook eerder aangaf hou ik u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Arno Bonte
Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie

