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Bijlage(n)
-

Op 13 januari 2021 heeft Hoondert Services & Decommissioning B.V. (hierna; HSD
B.V.) als exploitant van een scheepsrecyclinginrichting een verzoek ingediend om
de inrichting aan de Spanjeweg 4, 4455 TW te Nieuwdorp, te erkennen als
scheepsrecyclinginrichting als bedoeld in artikel 14 van de Verordening (EU) Nr.
1257/2013 inzake scheepsrecycling (hierna: Verordening)
Op 13 januari 2021 bent u per brief (ons kenmerk: 1257/2013-NL007)
geïnformeerd over de ontvangst van uw verzoek. Op 15 januari 2021 heeft de
Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna; ILT) HSD B.V. verzocht om
aanvullende documenten en gegevens te verstrekken (ons kenmerk: 1257/2013NL007). Op 21 januari 2021 heeft de ILT de aanvullende documenten en gegevens
ontvangen. De bij het verzoek overgelegde informatie is overeenkomstig de eisen
van de Verordening en toereikend.
In de aanvraag heeft HSD B.V. schriftelijk aan de ILT verklaard te zullen voldoen
aan de voorschriften zoals omschreven in artikel 13 van de Verordening.
Bij het verzoek tot erkenning van de scheepsrecyclinginrichting is een advies
gevoegd van het bevoegd gezag (RUD Zeeland) voor de omgevingsvergunning van
de inrichting aan de Spanjeweg 4, 4455 TW te Nieuwdorp. De RUD Zeeland heeft
aangegeven dat de inrichting beschikt over een afdoende vergunning op basis van
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het recyclen van
schepen zoals bedoeld in de Verordening. Van de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (hierna: ISZW), is eveneens een advies ontvangen uit deze
informatie blijkt niet dat dat de van toepassing zijnde Arbo-regelgeving op de
locatie Spanjeweg 4, 4455 TW te Nieuwdorp in relatie tot de activiteit
Scheepsrecycling niet zou worden nageleefd.
Gelet op de Verordening wordt met betrekking tot de overgelegde informatie het
volgende overwogen.
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1. De omgevingsvergunning voor de inrichting vergund de recyclingactiviteiten
van schepen (in de vergunning aangeduid als; grote objecten)
overeenkomstig de gerapporteerde capaciteit van 30.000 ton (LDT) per jaar 1.
2. In de omgevingsvergunning van de scheepsrecyclinginrichting is geborgd dat
gevaarlijke (afval)stoffen die binnen de inrichting vrijkomen milieuverantwoord worden beheerd en dat lekkage naar de bodem wordt
voorkomen.
3. De inrichting besteedt voldoende aandacht aan de gezondheidsrisico’s van de
betrokken werknemers.
4.

De inrichting beschikt over een plan om voorbereid te zijn en te kunnen
reageren op noodsituaties en calamiteiten.

5.

De inrichting rapporteert incidenten, ongevallen, beroepsziekten en
chronische effecten aan de ISZW.

6.

Vanuit de RUD Zeeland, ISZW en de ILT is niet gebleken dat recentelijk en
voorafgaand aan het verzoek, onherroepelijke bestuursrechtelijke sancties
zijn opgelegd, welke samenhangen met de activiteit scheepsrecycling op de
locatie aan de Spanjeweg 4, 4455 TW te Nieuwdorp.

Gelet op het voormelde zijn geen gronden aanwezig om de erkenning niet toe te
kennen. Wel wijs ik u op de mogelijkheid dat de erkenning van de
scheepsrecyclinginrichting wordt ingetrokken of geschorst, als de inrichting niet
meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 13 van de Verordening. Van een
eventuele intrekking of schorsing van de erkenning wordt onverwijld mededeling
gedaan aan de Commissie. Voorts wijs ik u op het volgende; indien een schip
grensoverschrijdend wordt overgebracht met het oog op recycling, maar niet valt
onder de werkingssfeer van de Verordening, dan wordt dit als een
grensoverschrijdende overbrenging van afval aangemerkt en zijn de bepalingen
van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van 14 juni 2006 betreffende de
overbrenging van afvalstoffen hierop van toepassing.
Gelet op de Verordening wordt als volgt besloten

1

de omgevingsvergunning van HSD B.V. staat in theorie een jaaromzet van 100.000 ton toe met betrekking tot de recycling

van grote objecten.
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BESLUIT
I.

II.

De inrichting aan de Spanjeweg 4, 4455 TW te Nieuwdorp, wordt erkend
als scheepsrecyclinginrichting als bedoeld in artikel 3 lid 1 onderdeel 7
van de Verordening (EU) 1257/2013.
Hoondert Services & Decommissioning B.V. aan te wijzen als exploitant
van de scheepsrecyclinginrichting aan de Spanjeweg 4, 4455 TW te
Nieuwdorp. in het kader van Verordening (EU) 1257/2013.

III.

De status van erkende scheepsrecyclinginrichting toe te kennen voor
een periode van 5 jaar vanaf datum dagtekening van dit besluit, te
weten tot 26 januari 2026.

IV.

Aan de erkenning zijn de volgende voorschriften verbonden.

•

Voordat enige recycling van een schip plaatsvindt dient u voor elk schip
een specifiek scheepsrecyclingplan op te stellen. Het specifieke
scheepsrecyclingplan behandelt alle aspecten van een specifiek schip. Dit
plan wordt voorgelegd aan de ILT en dient door de ILT te zijn
goedgekeurd voordat de recycling van het schip plaatsvindt.

•

Als exploitant van de scheepsrecyclinginrichting dient u:
- het goedgekeurde specifieke scheepsrecyclingplan toe te zenden aan
de eigenaar van het te recyclen schip;
- bij de ILT te melden wanneer uw scheepsrecyclinginrichting gereed is
om met het recyclen van een schip te beginnen;
- bij de ILT te melden dat de recycling van het schip overeenkomstig
de Verordening is voltooid. Deze voltooiingsverklaring bevat onder
andere een verslag over eventuele incidenten en ongevallen waarbij
de menselijke gezondheid en/of het milieu schade is toegebracht. De
voltooiingsverklaring dient binnen 14 dagen na het recyclen van het
schip te geschieden.

Utrecht, 26 januari 2021
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

Bezwaar
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. Tegen deze beslissing kunt u binnen
een termijn van zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet minimaal bevatten: - naam en adres indiener; - dagtekening; - omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht; - gronden van het bezwaar; - uw handtekening.
Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het volgende adres: Inspectie Leefomgeving
en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, onder vermelding van “bezwaarscheepsrecycling” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.
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Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Raad van State verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen. Informatie over een voorlopige voorziening vindt u op
www.rechtspraak.nl.

Pagina 4 van 4

