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Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

GS informeren PS

Argumenten

RUD houdt de veiligheidssituatie nauwlettend in de gaten. Er is nu
geen acuut veiligheidsprobleem. De curator is verantwoordelijk voor de
naleving van de milieuvoorschriften

Overige informatie

Voorgesteld wordt de brief van GS ter informatie te agenderen voor de
commissie Ruimte van 13 november 2015
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Middelburg,

13 oktober 2015

Geachte voorzitter,
Het college is bevoegd gezag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de vergun¬
ningverlening, het toezicht en de handhaving voor in totaal zo’n 60 bedrijven in Zeeland. Eén van die bedrijven
is het bedrijf NPE-Sluiskil B.V. dat op 22 april 2015 failliet is verklaard. NPE exploiteerde een mestvergistingsinstallatie, waarbij het methaangas dat bij de vergisting van de mest vrijkwam, werd gebruikt om groene elek¬
triciteit op te wekken.
Naar aanleiding van het faillissement wordt door RUD Zeeland, die de taken op het gebied van vergunning¬
verlening, toezicht en handhaving uitvoert voor het college, de veiligheidssituatie nauwlettend in de gaten
gehouden. Om de veiligheid van de inrichting te waarborgen is het beheer van de installaties op het terrein
van NPE-Sluiskil B.V. blijvend noodzakelijk, ook al is het bedrijf niet meer in productie. Uit de inspectie die
door RUD Zeeland is uitgevoerd, is gebleken dat er nu geen sprake is van een acuut veiligheidsprobleem.

Mr. J. de Meester van Van Boven advocaten te Middelburg is aangesteld als curator. De curator is volgens
vaste jurisprudentie van de Raad van State uit hoofde van zijn bijzondere gezagsverhouding verantwoordelijk
voor de naleving van milieuverplichtingen van een tot een failliete boedel behorende inrichting. De curator is
daarmee verantwoordelijk voor de naleving van milieuvoorschriften. Tot op heden neemt de curator (met fi¬
nanciële bijdragen van de banken) deze verantwoordelijkheid. Hij huurt via een uitzendbureau een beheerder
in die de installatie beheert en zo nodig methaangas affakkelt. Het bevoegd gezag komt, naast het reguliere
toezicht, pas in beeld in haar rol als handhaver op het moment dat de curator handelt in strijd met milieuvoor¬
schriften.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

**utf«*Mi tmums
'vKÏ,

drs3rM.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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