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DATUM 16-3-2016 

AAN Commissie BEM 

VAN M.A. Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Informatie bij Geert Nortier 0627587403 

ONDERWERP BASF/ beantwoording vragen commissie BEM 7 maart 2016 

 

Aanleiding 

Op 7 maart is in de commissie BEM door mij aangeboden om een aantal vragen over BASF schriftelijk te 

beantwoorden. 

 

Vragen van dhr. Wagenmans, PvdA 

 

1. Gelet op de reeks incidenten en de kritiek in maart 2015 van de Omgevingsdienst op het 

veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur van BASF willen we weten of u een sluitend Plan van 

Aanpak mogelijk acht om nieuwe incidenten te voorkomen? 

Antwoord 

Sinds 2015 is door BASF gewerkt aan het verbeteren van procedures en instructies, de bewustmaking van het 

personeel bij het werken met gevaarlijke stoffen en het leren van incidenten om de kans op herhaling te 

verminderen. Het is de ervaring van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) dat bij grote 

productiebedrijven zoals BASF incidenten zoals “spills” nooit helemaal te voorkomen zijn. Door de uitvoering van 

een Plan van Aanpak kan de kans op incidenten wel worden verminderd.  

 

2. Het vorige PvA ((2015) van BASF werd door de Omgevingsdienst zeer kritisch beoordeeld; wat biedt 

ons de zekerheid dat het voorliggende PvA (2016-2018) nu wel afdoende is? 

Antwoord 

Naar aanleiding van de afkeuring van de eerste versie van het PvA heeft BASF een geheel nieuw PvA ingediend. 

De 2
e
 versie van het PvA in combinatie met het plan voor Environmental, Health & Safetymanagement (EHS) 

2016-2018 sluit aan bij de door de inspecteurs geconstateerde problemen en zorgpunten. De eerste ervaringen 

met de uitvoering van het PvA zijn positief. Er zijn technische en organisatorische verbeteringen doorgevoerd. Er 

is sprake van verbeterd veiligheidsbewustzijn. Het PvA blijkt dus een goede basis voor de aanpak van het 

probleem. In het EHS worden de acties voor de komende jaren beschreven. BASF zorgt zelf voor de monitoring 

van het EHS en eventuele bijsturing daarvan. De inspecteurs zullen door middel van (niet aangekondigde) BRZO-

inspecties de voortgang monitoren. 

 

3. Is het niet wenselijk om een second opinion te laten uitvoeren op dit Plan van Aanpak om te 

beoordelen of dit toereikend en toekomstbestendig is?  

Antwoord 

Het PvA en de het meerjaren-EHS is door de drie BRZO-partners (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

Inspectie SZW en Veiligheidsregio Utrecht) beoordeeld, ieder vanuit de eigen discipline. In dit proces is 

voldoende kritisch vermogen ingebouwd. Een second opinion is daarom niet noodzakelijk.  

 

4. Moet de Omgevingsdienst niet over meer en wellicht zwaardere middelen kunnen beschikken om te 

kunnen ingrijpen en te voorkomen dat er weer incidenten of calamiteiten plaatsvinden?  

Antwoord 

De OD NZKG heeft ons volledig mandaat en beschikt daarmee over voldoende bestuursrechtelijke 

handhavingsmiddelen om in geval van een groot risico in te kunnen grijpen. Indien daartoe aanleiding is, kan ook 

strafrechtelijk worden gehandhaafd. Hierbij wordt gekeken naar ernst van overtredingen in het kader van de 
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Wabo-vergunning en het BRZO. Los hiervan hebben ook de BRZO-partners ( Inspectie SZW en Veiligheidsregio) 

eigen handhavingsmiddelen. 

 

5. BASF staat op een bedrijventerrein dat omringd is door woningen en sport – en 

recreatievoorzieningen. Past een dergelijk bedrijf dat in de zware milieucategorie valt wel op een 

dergelijk bedrijventerrein? 

Als een bedrijf opereert binnen de daarvoor geldende kaders, is de locatie passend. Die kaders zijn voor een 

BRZO-bedrijf als BASF extra strikt. De vestiging van dit bedrijf is ruimtelijk getoetst (bestemmingsplan). De 

risico’s naar de omgeving zijn bepaald door een Kwantitatieve Risico Analyse (QRA). De risicocontour van dit 

bedrijf bevindt zich binnen de perceelgrens. In de Wabo-vergunning en het Activiteitenbesluit zijn voorschriften 

opgenomen die tegemoetkomen aan de risico’s. Het BRZO stelt hoge eisen aan (de voortdurende verbetering 

van) processen en procedures ten behoeve van de externe veiligheid.  

 

 

Vragen mw. Arissen, PvdD 

De Partij voor de Dieren is al enige tijd bezorgd over de veiligheid van omwonenden en werknemers van BASF. 

Wij blijven van mening dat BASF niet in een dichtbevolkt gebied als De Meern thuishoort. Nu verhuizing van 

BASF voorlopig een gepasseerd station lijkt, wil de Partij voor de Dieren dat het college er samen met de 

Omgevingsdienst op toeziet dat het aantal incidenten bij BASF gereduceerd wordt tot ‘nul’. Niet achter de feiten of 

in dit geval de incidenten aan blijven lopen, maar een proactieve houding graag. In het verlengde hiervan heeft de 

PvdD fractie de volgende vragen: 

 

1. Het nieuws over het laatste incident en stillegging van BASF was eerder bij de gemeenteraad Utrecht 

bekend dan bij de PS fracties. De Partij voor de Dieren wil de gedeputeerde vragen of zij er in het 

vervolg op wil zien dat PS zo snel mogelijk geïnformeerd wordt. 

Antwoord 

Naar mijn mening is PS zo snel mogelijk geïnformeerd. Mijn memo van 9 februari 2016 is tegelijkertijd verzonden 

aan PS en aan de colleges van B&W van Utrecht en Woerden, zodat zij desgewenst de gemeenteraden konden 

informeren. 

Het nieuws over de stillegging was daarnaast door BASF zelf op de eigen website geplaatst.  

 

2. De gedeputeerde geeft aan dat de situatie bij BASF sterk verbeterd is. Kan de gedeputeerde 

aangeven of zij de verbeteringen die BASF de afgelopen tijd heeft doorgevoerd, zeker in het licht van 

het recente incident, afdoende acht of ziet zij, net als de Partij voor de Dieren, nog verbeterpunten? 

Antwoord 

Zie ook het antwoord op de vragen van de PvdA. De OD NZKG ziet voldoende vooruitgang door de uitvoering 

van het 2
e
 PvA en het EHS 2016-2018. De zorg voor de externe veiligheid is een permanent proces met 

aandacht voor verbeteringen. Dat is de essentie van de uitvoering van het BRZO. In mijn rol als opdrachtgever 

voor de OD NZKG draag ik zorg voor een adequate handhaving daarvan. 

 

3. Verder heeft de fractie van de PvdD technische vragen gesteld over de zogenaamde To(te)bin opslag. 

De Omgevingsdienst constateerde vorig jaar dat nader onderzoek nodig was om te kijken of deze 

Totebins wel geschikt zijn voor opslag van BRZO stoffen. De fractie van de PvdD is geschrokken van 

de foto’s van de oude situatie, zoals de totebins bij BASF gebruikt werden: roestig, enkele 

exemplaren lek, incorrecte labeling. Kan de gedeputeerde toelichten of zij de indruk heeft dat BASF 

hierna afdoende maatregelen heeft genomen, zeker nu er nog steeds sprake lijkt te zijn van 

verschillende opzetstukken voor diverse totebins, waardoor het risico op fouten vergroot wordt, zo 

blijkt uit de stukken die mijn fractie opgevraagd heeft? 

Antwoord 

Het aan u (en de andere leden van de cie. BEM) gestuurde stuk was het voorstel van BASF om de nodige 

verbeteringen door te voeren in het beheer en labeling van de totebins. Het voorstel is akkoord bevonden door de 

OD NZKG. De voorgestelde verbeteringen zijn geheel doorgevoerd.  

BASF heeft de procedure ten aanzien van het gebruik van totebins aangepast en de totebins die niet geschikt zijn 

of niet aangepast kunnen worden niet meer in gebruik. Daarnaast zijn installaties waar koppeling aan totebins 

noodzakelijk is ook aangepast. Hierbij zijn risicostudies uitgevoerd en beveiligingen aangepast. De (arbeids-) 
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risico’s bij het gebruik van totebins zijn hierdoor sterk verminderd, mede door gebruik te maken van silo’s voor de 

bulkopslag van grondstoffen welke nu via een buizennetwerk naar de installaties wordt gevoerd. Naar de mening 

van OD NZKG zijn er afdoende maatregelen getroffen.  

 

4. BASF heeft op 11 februari aangekondigd dat er een verzoek ingediend zal worden t.b.v. ruimere 

emissienorm voor nikkel. In de memo stelt de gedeputeerde dat het te vroeg is om hier een standpunt 

over in te nemen. De PvdD wil de gedeputeerde met klem vragen deze extra uitstoot van BASF niet 

toe te staan: volgens mijn fractie zijn er zijn in het recente verleden al verkeerde keuzes gemaakt 

door BASF groen licht te geven voor uitbreiding en verruimde emissieuitstoot van enkele andere 

stoffen toe te staan. Daarom wil de Partij voor de Dieren hier toch om een toezegging vragen dat deze 

normversoepeling niet wordt gehonoreerd. 

 

Antwoord 

Die toezegging kan ik u niet doen. BASF heeft een aanvraag heeft ingediend om de huidige eis voor de emissie 

van nikkel aan te passen. In de huidige vergunning van BASF is een emissie-eis vastgelegd van 1 microgram 

nikkel per m3. Deze eis bleek in de praktijk niet haalbaar te zijn, ook niet met de best beschikbare technieken 

(‘BBT’). Per 1 januari 2016 reguleert nationale regelgeving (het zogenaamde ‘Activiteitenbesluit’) de emissie 

normen. Hierin is vastgelegd dat een emissie van nikkel van maximaal 500 microgram per m3 toelaatbaar is. 

BASF heeft bij de Omgevingsdienst NZKG een verzoek ingediend om de vergunde emissie-eis voor nikkel te 

verruimen tot deze emissiegrenswaarde.  

We beoordelen op dit moment de aanvraag, maar we hebben niet het voornemen om de norm te verruimen tot de 

wettelijk toelaatbare grens van 500 microgram per m3. In Europees verband is afgesproken dat alle bedrijven met 

een emissie van nikkel per 2025 moeten voldoen aan deze strengere emissienorm van 50 microgram per m3. 

BASF geeft aan hieraan te kunnen voldoen. Bij het besluit over de nieuwe emissie-eis nemen we uiteraard de 

normen voor blootstelling op de omgeving in acht. Deze wettelijke normen zijn gebaseerd op Europese 

richtwaarden en zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Deze richtwaarden zijn voor de bescherming van de 

gezondheid van de mens en het milieu.  

De OD NZKG beoordeelt op dit moment de aanvraag en is van plan eind maart, namens de provincie Utrecht, 

een besluit te nemen. Daarna hebben belanghebbenden gedurende 6 weken de mogelijkheid om hiertegen 

bezwaar te maken.  

 

5. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat BASF vaker onaangekondigd bezoek krijgt van de 

inspectie. In hoeverre acht de gedeputeerde dit ook gewenst en hoe kijkt het college tegen de 

suggestie van de PvdD fractie aan, dat BASF eens harder aangepakt moet worden indien de 

incidenten aanhouden? Bijvoorbeeld door middel van dwangsommen, verlengde stillegging van de 

fabriek of het inschakelen van een onafhankelijke externe specialist die BASF helpt de veiligheid te 

verbeteren? Wil de gedeputeerde toezeggen hier met de Omgevingsdienst in overleg te treden? 

Op de handhaving bij BRZO-bedrijven is een ook door ons vastgestelde landelijke handhavingsstrategie van 

toepassing. De aanpak van bedrijven bij overtredingen en de inzet van middelen bij bestuurlijke handhaving is 

hierin ook vastgelegd. 

De handhavingsinspanningen bij een bedrijf als BASF worden afgestemd op de aard van het bedrijf en eerdere 

ervaringen. Er vinden 2 soorten inspecties plaats: die op de milieuvergunning en het Activiteitenbesluit (Wabo) en 

die op het BRZO 2015 (BRZO). Onaangekondigd toezicht maakt deel uit van het toezicht. Ik maak daarover 

afspraken en leg die vast in de dienstverleningsovereenkomst met de OD NZKG. Als daar aanleiding toe is maak 

ik middelen vrij voor geïntensiveerd toezicht, zoals dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Op deze wijze 

zorg ik voor een adequaat toezicht. Ik zie geen aanleiding om hierover andere afspraken met de OD NZKG te 

maken. 

 

Ik verwacht van BASF dat zij op eigen kracht zorg dragen voor de voortdurende verbetering van procedures en 

processen die betrekking hebben op de veiligheid van hun medewerkers en de omgeving. Het is hun 

verantwoordelijkheid om daarvoor de nodige deskundigheid in te zetten. BASF heeft deskundigheid van andere 

vestigingen in Europa ingeroepen.  

 

6. Tot slot wil de Partij voor de Dieren graag verder technisch geïnformeerd worden over de situatie bij 

BASF en de bevindingen van de Omgevingsdienst, zoals aan de Statenleden is aangeboden. Wij 
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hebben naar aanleiding van de opgevraagde rapporten namelijk nog een reeks extra technische 

vragen. 

Antwoord 

U krijgt hiertoe de gelegenheid bij het werkbezoek dat op 11 april gepland staat.  

 

 

 

 

 


