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De fabriek van Tata Steel bij IJmuiden. Fcto Jcost van den Broek,/ VK

Noord-HoËËand maaE# fouten
chemieh edriiven operubaar
lrene de Zwaan
Anrsterdam

De provincie Noord-Holland gaat
per Í september overtredingen
van chemiebedrijven openbaar
maken. Dit gebeurt nu altreen nog
in de provincie Zuid-Holland.

Met de nieuwe maatregel wil de pr-o-
vincie transparant zijn over het toe-
zicht dat wordt uitgevoerd cp derge-
liji<e risicobedrijven, en wat hiervàn
tle resultaten zijn. Ook wil de prcvin-
cie clat ornl,vonenden op de hoogte
zijn van wat zich binnen de bedrijven
afspeelt.

'lk geloof dat bedrijven zich befe r
en rietjes zullen gedragen als zij er
zich bewust van zijn dat hun oveltre-
ding breed gecommuniceerd i<an
worden', zegt gedeputeerdeAdnan Te-
kin (Milieu).'lk zie dit dan ookals een
preventie're maatregel waar zowel het
miliel als de omgeving baat bii heeít.,

De openbaarmaking geldt voor zo-
genaamde BRZO-bedrijven (Besluit ri-
sico's zware ongelalien), door de over-
heid ook wel aangeduid als 'majeure
risicobedri jven'. Het gaat om bed rij-
ven waar gevaarlijke stoffen vr,,orden
geproduceerd oí opgeslagen. Ze val-
ien in de zwaarste milieucaiegnrie.

Nederland teit ongeveer40o BRZO-
bedrijven. Uit een inventarisatie van

'Je Vcll<s!;rant bleek vorig jaar dat in
een tijdsbestekvan twee jaar bij meer
dan de helft van de bedrijven de regeis
l,varen overtreden. Meestal gaat het
om kleine overtredingen, triivoor-
beeld een motrieie pomp die voigens
de richtlijnen ongeschikt is voorlichr
ontvlambare vloeistoffen. [4aar in
sommige gevallen is de volksgezond-
i-reici in gevaar.

Zo lekte in 2o15 ongeveer 27,7 tor
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van her giftige en brandgevaarliike
gaserhvieenoxide weg uit eerr insial-
latie bij Shell Moerdijk, omdat er per
ongeluk een klep open lvas blijven
staan. Een jaar iater was het raak bij
een cl.iemiscire íabriek van Dupont
in Dordrecht. Bij een gaslek krvam
bijna dlieduizend i<iio van een gi{-
tige en kankerverwel<kende stof vr; j.
Sewoners ..verden pas anderhahre
r:raanci later geïnformeerd. O,:li
Shell verzweeg het lek in eersre.in-
stantie.

Ia tr-oorci-Holland, vraar zich ong=-
veer 51 r'isicobedrijven bevinden, heh-

ber: de aígelopen jaren geen overtre-
din gen piaatsgevonden die schadelijk
zijn gelveesÍ rrocr om\,vonenden. ',41s

dii wel hei geval is, dan worden bur-
gers riiteraard gelij k geinformeerci',
zegt qedeputeerde Adnan Tekin. 'Ir
vincir nu aileen geen communicatie
plaats bij overtreciingen waar geen di
rect gevaar./oor de volksgezondheid
oihet milieu bestaat.'

Website
Per i september l<unnen omwonen-
den dergeiijke overtredingen terug-
rzinden op de rvebsite van de Ornge-
vlngsdienst Noordzeekanaalgebied.

De provincie Zuid-Holland, waar
ruim een kwart van alle Nederlandse
risicobedrijven is gevestigd, publi
ceei'i al sind;2nt+ de resuitaren van
inspecties die zijn uitgevoerd bii
BR'Z0-beririjven.'Door informatie te
delen cn inzrcht tcgeven in waarom
zal<en pJoed of minder goed gingen,
l<rijg je rneer begrip voor elkaar', zegt
een vlcordvoerdtr daarover.

'Transparantie leidt tot het besef
dar het beiangrijk is om met veilig-
heid bezig te zijn', zegt Genserik R.è-

niers, hoogleraar veiligheid van ge-
vaarlijke stoífen aan de TU Delít. Flij
jriicht de stap van Noord-Holland toe.
l,4aar er is ock een i<eerzilde:'Het ri-
sico bestaai: dat bedrijven bepaalde za-
k.-n illet rneer zullen meiden.'


