Mededeling

Provincie Flevoland

Registratienummer
Onderwerp

2823243

Last onder dwangsom HG International B.V.

Datum

Kern mededeling:

Afdeling/Bureau

15 juli 2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft het bedrijf HG In
ternational uit Almere twee lasten onder dwangsom opgelegd van in totaal ruim
drie miljoen euro omdat er overtredingen zijn geconstateerd. Het doel van deze
dwangsommen is om de inrichting te dwingen om alsnog de naleving van de
voorschriften op orde te brengen. HG International heeft de opdracht gekregen
om de eerste overtredingen voor 15 september 2021 te herstellen. Alle overtre
dingen moeten uiterlijk 1 januari 2022 hersteld zijn.
Mededeling:

De OD NZKG voert voor Provincie Flevoland de vergunningen, toezicht en hand
having uit bij BRZO bedrijven. Dit zijn bedrijven die worden aangewezen door het
Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Deze bedrijven voeren activiteiten uit
die risicovol zijn. Bedrijven moeten aantonen dat zij deze risico's beheersen.
In dit kader heeft de OD NZKG overtredingen geconstateerd en twee dwangsom
men opgelegd van in totaal ruim drie miljoen euro.
De eerste last onder dwangsom is vanwege het feit dat de opslag van gevaarlijke
stoffen niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid, zoals de brandwerendheid
van de loodsen, ontvluchting en de blusvoorzieningen. HG International heeft
deze week de eerste maatregelen genomen en heeft komende maanden de tijd
om de opslagvoorzieningen op orde brengen. De OD NZKG controleert samen
met de brandweer Flevoland of HG hieraan werkt.

De tweede last onder dwangsom is voor het veiligheidsbeleid van HG dat niet op
orde is. Zoals het onvoldoende onderzoeken van incidenten en treffen van maat
regelen om herhaling te voorkomen en voor het niet goed uitvoeren van wijzigin
gen (bijvoorbeeld in het productieproces) binnen het bedrijf. Ook op dit gebied
moet HG concrete stappen laten zien.
OD NZKG houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal de provincie Flevo
land op de hoogte houden over de uitkomsten van de her-controles en de voort
gang van dit dossier.
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