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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag2T juni 2018 ter behandeling
van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:
de vastgestelde beleidsnota VTH de basis is voor de uitvoering voor de omgevingsdiensten,
de omgevingsdiensten bij de vergunningverlening zich voegen naarlbeperken tot Europese kaders

-

(BAT, BREF) indien beschikbaar,

-

dat er voor PFOA en GenX (afkomstig van Chemours, vh Dupont) geen Europese kaders
beschikbaar zijn,
PFOA en GenX terug te vinden zijn in resp. het bloed van omwonenden, in grond en grondwater
in een groot gebied van Zuid Holland en eveneens in Noord Brabant,
dat een vergunning gezien kan worden als 'een recht om te mogen vervuilen' maar dat
omwonenden ook rechten hebben (art. 21 Grondwet),
de Kwaliteitsimpuls VTH zich vooral richt op risicogericht toezicht en nauwelijks op de versterking
van de vergunningverlening,

-

Overwegende dat:
met de Kwaliteitsimpuls VTH de problematiek bij Chemours, vh Dupont, nog niet is opgelost,
het de vraag is of er voor specifieke verbindíngen zoals PFOA en GenX Europese kaders zullen
komen en inmiddels wel de omgeving ís vervuild,
dat er nog geen inzicht is bij andere bedrijven, waarvoor de provincie bevoegd gezag is, of
zeerzorgwekkende stoffen of persistente verbindingen zoals GenX en PFOA worden uitgestoten,
dat omwonenden mogen venrachten dat bij persistente verbindingen en/of zeerzorgwekkende
stoffen de uistoot en lozingen tot een minimum worden beperkt,
dat onduidelijk is of een onderzoeksverplichting bij het bedrijf ook succesvol leidt tot een
minimalisatie van de uitstoot of lozing en op welke termijn,
dat bij de pogingen van omgevingsdiensten om een minimalisatíe van de uitstoot of lozing te
realiseren ze aanlopen tegen een beperkt instrumentarium van de Wabo en de Europese kaders,
en dat nog niet alle vergunningen geactualiseerd zijn en gedigitaliseerd en dus de burger niet
precies kan vinden wat er precies wordt uitgestoten of geloosd,

-

Verzoeken het college:
Bij de begroting te regelen dat er structureel extra capaciteit en/of geld ter beschikking wordt
gesteld voor het versterken van de vergunningverlening, in het bijzonder bij de
omgevingsdiensten, díe te maken hebben met de chemische industrie,
2. lncidenteel extra middelen ter beschikking te stellen voor de digitalisering van de vergunning
zodat elke burger kan zien wat en ín welke hoeveelheden door het bedrijf in zijn of haar omgeving
wordt uitgestoten of geloosd.
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en gaan over tot de orde van de dag!
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Anneke Wijbenga,
Josine Meurs, D66
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