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Aduard, 18 januari 2017 

Betreft: Schriftelijke vragen North Refinery 

Geacht College,  

 

Naar aanleiding van de discussie in de commissie RNL van 11 januari jl. inzake North Refinery heeft de 

CDA-fractie de volgende vragen. Daarbij vooropgesteld dat het opleggen van bestuursdwang om de 

veiligheid van medewerkers en omgeving te waarborgen niet ter discussie staat. We richten ons in de 

vraagstelling op de wijze waarop het saneren van de laatste tanks heeft plaatsgevonden. 

 

1. Nadat de curator opdracht heeft gegeven aan de firma Wenau om de laatste tanks te saneren is 

gebleken dat de het transport van Wenau bij de verwerker ATM is geweigerd aan de poort door 

ATM. Dit was een uitzonderlijke actie zo wordt gezegd. Op welke wijze is er toezicht gehouden 

op de voorbereiding van het transport en het verkrijgen van de juiste documentatie?  

2. Waarom is er door de toezichthouder niet preventief gewaarschuwd dat het zou kunnen worden 

geweigerd? 

3. Aangezien vanuit de handhaving nauwlettend, vrijwel continu, in de gaten is gehouden welke 

maatregelen werden getroffen. Is het voor de hand liggend te veronderstellen dat vanuit deze 

positie contact is opgenomen met ATM. Heeft u contact gehad met de ATM over het weigeren 

van de vracht? 

a. Zo ja, welke informatie heeft dit voor u opgeleverd? 

b. Zo nee, waarom heeft er geen controle op deze “uitzonderlijke actie” plaatsgevonden?  

4.  Hoe vaak is het voor gekomen in de sanering van North Refinery, dat transporten voor 

verwerking zijn geweigerd aan de poort van de ATM? 

5. Welke rol heeft de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), in dit dossier en 

wat is de conclusie van de uitgevoerde analyse op het weigeren? 

6. Heeft u navraag gedaan bij het ILT of de weigeringsgrond terecht was dan wel vaker voorkomt, 

en welke reactie heeft het ILT gegeven?  



7. Heeft u bij de curator navraag gedaan na het opleggen van de bestuursdwang, welke 

marktpartijen zijn gevraagd een offerte uit te brengen voor de sanering van de tanks? 

a. Zo ja, was u daarbij op de hoogte van het verschil in offerte bedragen tussen beide 

bedrijven? 

b. Zo nee, op welke gronden is de marktverkenning uitgevoerd en welke onderbouwing 

heeft u hiervoor gebruikt? 

8. Heeft de opdrachtverstrekking aan Reym plaatsgevonden na een offerte ronde in de markt? 

a. Zo ja, hoeveel bedrijven hebben ingeschreven en wat was de spreiding, in k€, van de 

aangeboden offertes? 

b. Zo nee, waarom heeft dit niet plaatsgevonden.  

9. De afvalmarkt kenmerkt zich door bundeling van krachten en samenwerking, hetgeen leidt tot 

effectieve verwerking en gunstige prijsstellingen. Bij een vergaande bundeling ontstaat een 

monopolie positie. Het lijkt erop dat in dit dossier de monopolie positie van de enige 

aandeelhouder van Reym en ATM, van invloed is geweest op de prijsstelling van de sanering na 

toepassing van bestuursdwang. Bent u met ons van mening dat dit mede ten gevolge van een 

dominante marktpositie is? 

a. Zo ja, bent u bereid hier nadere stappen in te zetten? 

b. Zo nee, op welke wijze kunt u de meerkosten van de verwerking verantwoorden? 

 

 

In afwachting van uw beantwoording,  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hoogachtend,  

 

Mede namens de CDA Statenfractie 

 
Jacob Klaas Star 

 

 

 

 

 


