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Mijn kenmerk : CAL20130411/BASF 

Betreft	: 'de tikkende tijdbom BASF-Catalysts' in urbaan Utrecht 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Als u vanuit uw verschillende politiek bestuurlijke verantwoordelijkheden over ééri enkel 
onderwerp wordt aangesproken, dan is er echt iets aan de hand dat op een zo kort mogelijke 
termijn vraagt om gefntegreerd en concreet politiek bestuurlijk handelen uwerzijds. 

Wat is er aan de hand 
Binnen de grenzen van de gemeente Utrecht bevindt zich op het industrieterrein Oudenrijn 
een fabriek van BASF-Catalysts, die katalysatoren vervaardigt voor ondermeer de 
chemische en de auto industne. 
Het productie proces is zeer ingewikkeld en de kans op falen en de daarmee gepaard 
gaande uitstoot van giftige stoffen in de lucht en mogelijk ook in het oppervlaktewater, is niet 
gering. 
De BASF-fabriek heeft, evenals zijn voorgangers Harshaw Chemie en Engelhard, in Utrecht 
(en het voormalige De Meern) een slechte geschiedenis van kleinere en grotere 
productieongevallen. waarbij ondermeer nitreuze dampen zijn vrijgekomen. 

Nitreuze dampen zijn sterk oxiderend en kunnen uiterst schadelijk zijn voor de gezondheid. 
"Er was geen enkel gevaar voor de volksgezondheid" zo werd er steeds vrolijk gemeld, 
zonder dat er adequate metingen hadden plaatsgevonden. Wat een 'burgerbedrog', en welk 
een 'gesjoemel' met de belangen van mens en milieu! 

Gebrekkige voorzieningen en onvoldoende veiligheidsprotocollen, waren de reden dat deze 
fabriek zeer recent enkele malen is stilgelegd. 

Noodzaak voor direct op elkaar afgestemd bestuurliik handelen 
Nu zijn er een aantal redenen waarom het noodzakelijk is om in politiek bestuurlijk en in 
technologisch opzicht na te gaan of een dergelijk bedrijf nog wel past in een woonomgeving: 

1. Utrecht wordt in toenemende mate bebouwd. 
2. Tienduizenden mensen zijn komen wonen in nieuwe woonwijken die zijn ontstaan 

zoals Vleuterweide. Het Weer, De Woerd, Langerak. Parkwijk enzovoorts. 
3. Het kantorenpark Papendorp is vrijwel gereed en bemenst. 
4. De wijk Rijnvliet is in ontwikkeling.
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5. De gronden in de polder Rijnenburg zijn aangekocht en de woonwijk Rijnenburg is in 
de ontwerpfase. 

Je moet wel lef hebben om dan als bedrijf aan te kondigen dat je wilt uitbreiden! 

Onduidelijkheid over veiliqheidsrisico's 
Rustig gaan slapen met de idee dat het 'fall out gebied van de fabriek maar reikt tot een 
zone met een straal van een paar kilometer? 
Rustig gaan slapen met de wetenschap dat bij een calamiteit als eerste de vrijwillige 
brandweer van De Meern moet uitrukken? Een brandweer die totaal niet is toegerust en 
uitgerust voor dit soort mega interventies? 
Rustig gaan slapen als wij de leermomenten van de brand aan de Moerdijk nog niet zijn 
vergeten? 

Kortom: 
Vele burgers maken zich ernstig zorgen. Velen, omdat ik er tot op heden van heb afgezien 
om een burgerinitiatief te vormen. 

Drinqend verzoek 
lk verzoek u om ieder vanuit de in wet en regelgeving vastgelegde verantwoordelijkheden, 
over te gaan tot op elkaar afgestemde maatregelen die er in resulteren dat: 

1. de voorgenomen uitbreiding van BASF in Utrecht niet wordt toegestaan; 
2. er een plan wordt opgesteld dat tot doel heeft de sluiting van BASF binnen een 

termijn van 10 jaar te bewerkstelligen, 
3. voor de tussenliggende periode de veiligheid en milieu regelgeving voor de 

bedrijfsvoering tot in de kleinste details wordt geformuleerd, in werking wordt gesteld 
en wordt gecontroleerd; 

4. een uitgebreid calamiteitenplan wordt opgesteld en een (on)veiligheidsregio wordt 
bepaald, waar op bovenregionaal niveau de veiligheid voor burgers wordt 
gegarandeerd: 

5. de brandweer en ziekenhuisvoorzieningen adequaat worden uitgerust en toegerust 
voor ongevallen met giftige stoffen en gifgassen. 

Een idee? 
Is het een idee dat Provincie en Gemeente op zeer korte termijn een 'zware' commissie 
instellen van onafhankelijke en op de verschillende aspecten ter zake deskundigen met het 
doel om binnen één jaar te rapporteren over de uitbreidingsplannen van BASF, het huidige 
produceren en de ligging van BASF in een dichtbevolkt gebied? 

er van uit dat deze brief niet alleen aanleiding is voor een inspanning uwerzijds, maar 
d t er tevens sprake zal zijn van een resultaat. 

oogacht nd en met vriendelijke groet 

C.A. Ladage. 

Gelijkluidende brief is verzonden aan:
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> Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
> Leden van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. 
> Leden van de Gemeenteraad van Utrecht. 
> Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht.
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