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Geacht college,
De gemeente Woerden heeft via de media kennis genomen van veiligheidsincidenten rondom het bedrijf
BASF in De Meern. Wij hebben begrepen dat hierover ook in uw raad gesproken is en dat ongerustheid is
geuit over de veiligheid van personeel en bewoners.
Het college van Woerden heeft het volste vertrouwen dat u de juiste afwegingen maakt bij het verzekeren
van de veiligheid voor personeel en bewoners. Als buurgemeente zijn wij echter ook geschrokken van de
berichtgeving rondom het bedrijf.
Omdat door raadsfracties binnen onze gemeente vragen gesteld zijn over welke maatregelen getroffen zijn
bij het bedrijf en welke consequenties een mogelijk ongeval voor bewoners van Woerden kan hebben
leggen wij graag een aantal vragen aan u voor:
•
Welke maatregelen zijn bij het bedrijf getroffen om verdere ongevallen te voorkomen en het zogeheten
veiligheidsplan te verbeteren?
•
Op welke wijze kunnen ongevallen of incidenten op enigerlei manier een risico vormen voor bewoners
van de gemeente Woerden, bijvoorbeeld doordat zij bij een ongunstige windrichting getroffen kunnen
worden door giftige dampen?
•
Op welke wijze is het mogelijk om de gemeente Woerden bij vergunningverlening van het bedrijf te
betrekken en hoe staat u hier tegenover?
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de heer B. Wouda beleidsmedewerker milieu,
wouda.b@woerden.nl . Wij zien uw reactie met interesse tegemoet.
Hoogachtend,
College van burgemeester en wethouders van Woerden
De secretaris
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