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Aan:    Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 
   Bestuursdienst/Directie Juridische Zaken, 
    Postbus 202, 1000 AE Amsterdam   
                            
Betreft:  Verzoek om handhaving m.b.t. Amsterdam Container Terminals B.V. 
 
Datum:  22 augustus 2021  
 
 
Geacht College, 
 
Hierbij verzoekt Pesticide Action Network Netherlands u handhavend op te treden tegen 
het zonder vergunning, of andere toestemming, begassen en aansluitend ontgassen van 
containers door Amsterdam Container Terminals B.V. (hierna: ACT). 
 
Op 25 januari 2021 heeft u aan ACT een gedoogbeschikking verleend voor het begassen 
van max. 400 containers per week met een maximum van 4000 containers per jaar. 
Deze gedoogbeschikking (zaaknummer 9937272; Documentnummer 9394684) is 
verleend naar aanleiding van een verzoek van ACT d.d. 21 september 2020 om “tot het 
moment dat de definitieve omgevingsvergunning is verleend, te mogen starten met het 
begassen en vervolgens ontgassen van containers”. 
 
De bij het begassen gebruikte stoffen, fosfine en sulfurylfluoride, zijn dusdanig gevaarlijk 
voor mens en milieu dat een dergelijke activiteit niet zonder de beperkingen van strenge 
vergunningvoorschriften mag plaatsvinden. Dit wringt temeer nu u in uw 
gedoogbeschikking geen beperking oplegt aan het vrijkomen van genoemde stoffen in 
het milieu. Voorwaarden aangaande het afvangen van de fosfine en sulfurylfluoride 
ontbreken volledig. Omdat de giftige gassen niet worden afgevangen, zal bijna 100% van 
de voor het begassen gebruikte fosfine en sulfurylfluoride naar de lucht worden 
geëmitteerd. Dit heeft ontoelaatbare gevolgen voor het milieu: het voor in het 
waterlevende organismen zeer toxische sulfurylfluoride zal neerslaan op het nabijgelegen 
oppervlaktewater. Daarnaast is sulfurylfuoride een sterk broeikasgas: een factor 4.780 
sterker dan CO2.  
 
Het door u beoogde gedogen van het begassen en aansluitend ontgassen van containers 
is dan ook in strijd met de beginselplicht tot handhaving. Niet is onderbouwd, anders dan 
door een referentie aan corona, waarom dit gedogen nu noodzakelijk zou zijn, terwijl de 
aanvraag er al geruime tijd ligt. 
 
Alleen al omdat de gebruikte stoffen extreem gevaarlijk zijn doet uw stelling dat er 
concreet zicht is op legalisatie omdat op korte termijn een gewijzigde ontwerpbeschikking 
ter inzage wordt gelegd daar niet aan af. De ontwerpbeschikking is weliswaar inmiddels 
ter inzage gelegd. In deze ontwerpbeschikking is echter geen enkel concreet voorschrift 
opgenomen om de uitstoot van de bedoelde stoffen te beperken. Hierdoor kan niet  
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worden gesteld dat het begassen van containers zal worden gelegaliseerd / de 
vergunning stand zal houden bij de rechter. 
 
Indien ACT nog niet is begonnen met het zonder toestemming van de overheid begassen 
van containers verzoeken wij u preventief op te treden door de gedoogbeschikking in te 
trekken. Dit om onomkeerbare schade aan het milieu te voorkomen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Pesticide Acton Network Netherlands, 
 
 
 
 
Margriet Mantingh 
Voorzitter PAN Netherlands 
E.: pan.netherlands@gmail.com 
 
 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan: 
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). 
 
 
 
Wij vragen u aan ons een ontvangstbevestiging van dit handhavingsverzoek te sturen. 
 
   
  
 
 
 


