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Geachte heer Blenkers, 

Op 27 april 2010 hebben wij uw reactie ontvangen op ons plan van aanpak en de resultaten van de BRZO-
inspectie bij Thermphos. U geeft aan dat het plan van aanpak een goed kompas biedt voor de aanpak van 
de milieu- en veiligheidsproblematiek bij dit bedrijf. Daarbij spreekt u uw zorgen uit over het gevoel van ur-
gentie bij de directie van het bedrijf en de wijze waarop wij invulling geven aan onze handhavingsbevoegd-
heid. Uw brief geeft ons aanleiding voor een korte reactie. 

Wij delen uw zorgen omtrent de vraag of, en zo ja in hoeverre, bij de directie van het bedrijf het gevoel van 
urgentie leeft. Dat geldt ook voor uw standpunt dat het gezien de aard en ernst van de problematiek noodza-
kelijk is dat het bedrijf met een samenhangend verbeterplan komt, dat onze goedkeuring behoeft. Wij heb
ben dit op 9 april jl. ook al aan de orde gesteld in een overleg met de directie van het bedrijf. Dit is inmiddels 
ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan het bedrijf. Gevraagd is om voor 1 augustus een verbeterplan in te 
dienen. 

In tegenstelling tot uw opmerking dat het opgestelde Plan van Aanpak een goed kompas biedt voor de aan
pak van de problematiek bij Thermphos vindt u het onderdeel handhaving onvoldoende uitgewerkt. Onze 
visie op handhaving in dit dossier zou onduidelijk zijn en nadere uitwerking behoeven, gevolgd door een 
strakke uitvoering van het Plan van Aanpak en een gezamenlijk overheidsoptreden. 
Voor een gedetailleerde uitwerking van het onderdeel handhaving verwijzen wij u naar de bijlage in het Plan 
van aanpak. Daarin hebben wij voor de diverse componenten de grondslag voor handhaving uitgewerkt, het 
naleefrisico en de mogelijke handhavingsacties. Aan deze bijlage wordt inmiddels ook uitvoering gegeven, 
getuige de diverse lasten onder dwangsom die aan het bedrijf zijn of op korte termijn zullen worden opge-
legd. Uw standpunt over het onderdeel handhaving bevreemdt ons dan ook zeer. Dat geldt ook voor de sug-
gestie dat diverse deadlines zouden zijn overschreden en er onvoldoende capaciteit en prioriteit gegeven 
wordt aan adequate handhaving. 
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Inderdaad hebben wij inmiddels ook een traject ingezet voor de BRZO handhaving. Daarover heeft afstem-
ming plaatsgevonden met de Arbeidsinspectie. Uw opmerkingen over het indienen van een formeel handha-
vingverzoek en de noodzaak van strikt handhavend optreden kunnen wij dan ook niet plaatsen. Ze passen 
niet binnen het ook door u bepleite gezamenlijk overheidsoptreden tegen het bedrijf. Overigens vinden wij 
ook de wijze van communiceren per brief in dit geval weinig passend in de wijze van samenwerking, die wij 
voorstaan. 

Uiteraard blijven wij u via de reguliere contacten informeren over de stand van zaken en de voortgang van 
dit dossier. Mocht u, mede naar aanleiding van deze brief, behoefte hebben aan nader overleg, dan kunt u 
daarvoor contact opnemen met de directie Ruimte, Milieu en Water. 

Hoogachtend, 

overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit, 

drs. C.J. (Jolijn, 
directeur directie Ruimte, Milieu en Water. 
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