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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 11 november 2020,

Constaterende dat:

-

Het aantal incidenten op en rond bedrijven die voor hun productie of ander activiteiten een
milieuvergunning nodig hebben, de afgelopen jaren is toegenomen;
Slechts op 33% van de Bedrijven met een risico op zware ongevallen (Bzo) er jaarlijks geen incidenten
plaatsvinden;

Ovenregende dat:

-

De Staten een helder inzicht zouden moeten hebben in welke bedrijven het'goed' en welke niet;

Spreken als mening uit dat:
Bedrijven die een vergunning hebben om te mogen werken met gevaarlijke en/of potentieel
gevaarlijke stoffen, deze vergunning ook moeten naleven en tijdig actualiseren.

-

Verzoeken het college:

-

-

De verstrekte milieuvergunning in de Provincie Zuid-Holland jaarlijks ovezichtelijk in kaart te

brengen,
ln dit ovezicht de in ieder geval de volgende gegevens op te nemen:
Bedrijfsnaam en Locatie;
b. Aard van de vergunning;
De mate van milieubelasting bij productie;
De mate van milieubelasting bij transport en afualvenruerking;
Status van de toegepaste techniek (BBT);
Datum waarop de vergunning moet worden geactualiseerd;

a.

c.
d.
e.
f.
g. Aard en aantal ingediende klachten;
h. Geconstateerde overtredingen;
i. Wijze van handhaving;

Hierover Provinciale Staten te informeren.

en gaan over tot de orde van de dag!

Lies van Aelst (SP)

