
Commissie M&M 26 juni 2019  

De fractie van de SGP heeft de volgende rondvraag ingediend:  
 
Wij hebben na de vorige commissievergadering schriftelijk antwoord gekregen van het college over 
het incident dat vorig jaar plaats vond bij het bedrijf Van Appeldoorn in Woudenberg (toegevoegd 
hieronder). We zijn blij met de reactie, maar hebben nog wel een aantal vervolgvragen. 
 
1. Het valt op dat de oorzaak van het incident zeer eenvoudig is en ook de aangekondigde 
maatregelen ogen voor de hand liggend. Hoe waardeert het college het dat het toch nog zo lang 
heeft geduurd voordat er een goedgekeurd incidentenonderzoek ligt van het bedrijf? 
2. Voor degenen die dit dossier vanaf het begin volgen, valt tevens op dat er op geen enkele manier 
wordt gerefereerd aan de afhandeling van het incident: het incident is urenlang verzwegen en 
richting omwonenden zelfs ontkend. Pas toen de stof waarneembaar was in de omgeving is 
ingegrepen. Dit terwijl het bedrijf het incident meteen pro-actief had moeten delen met de 
Omgevingsdienst. Hoe kan het dat in het incidentenonderzoek niets over de handelswijze van het 
bedrijf in deze fase is opgenomen?  
3. In de beantwoording van onze schriftelijke vragen gaf het college destijds aan: ‘Zodra het resultaat  
van het incidentenonderzoek bekend is, nodigen wij de omgevingsdienst en de bedrijfsdirectie uit 
voornader (evaluerend) overleg. Dan zullen wij met elkaar ook spreken over het verloop van de  
communicatie tussen het bedrijf en omwonenden.’ Zijn de omgevingsdienst en de bedrijfsdirectie 
intussen uitgenodigd voor dit overleg, wat wordt uw inzet voor dit overleg, en kunnen wij een verslag 
ontvangen van deze bijeenkomst? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

1. Vraag SGP-fractie : Is er een kwalitatief voldoende incidentonderzoek? 
  

1. Antwoord: Ja, er is een kwalitatief voldoende incidentonderzoek. 
  

Resultaten incidentonderzoek: 

  

Inleiding: 

Bij het incidentonderzoek is het incident met de betrokken medewerkers gereconstrueerd. 

De reconstructie van het incident leert het volgende. Normaliter is het zo dat, wanneer bij Van Appeldoorn 
een lekkage van een chemische stof ontstaat de gelekte stof onmiddellijk van de vloer wordt opgeruimd. Bij 
het incident met de stof Alfa-methylstyreen zijn verkeerde maatregelen na de lekkage genomen. De 
genomen maatregelen hebben de gevolgen van het incident niet beperkt, maar verergerd. De lekkage werd 
namelijk niet opgeruimd, maar via een afvoerput in een deel van het bedrijfsriool geschrobd wat afwatert 
op de gemeentelijke riolering.  

  

Directe oorzaak: 



Een heftruckchauffeur was vaten met Alfa-methylstyreen aan het verplaatsen. Hierbij heeft hij per ongeluk 
met de lepel van de heftruck een vat geraakt. Hierdoor stroomde Alfa-methylstyreen op de vloeistofdichte 
werkvloer.  

Bij Van Appeldoorn is een grote ondergrondse opvangbak aanwezig om onverhoopte lekkages tijdens het 
verladen van vrachtwagens op te kunnen vangen. Deze opvangbak is (vanzelfsprekend) niet op de riolering 
aangesloten. Gebleken is, dat de betreffende medewerker er onterecht vanuit is gegaan, dat de door hem 
gebruikte afvoerput óók op de ondergrondse opvangbak was aangesloten. Die aanname was onjuist. Met 
als gevolg dat de gelekte stof via het bedrijfsriool in de gemeentelijke riolering is gelopen. Ergo: het 
incident is ontstaan als gevolg van een foutieve menselijke handeling.  

  

Basisoorzaak: 

De heftruckchauffeur was onvoldoende getraind en geïnstrueerd in het handelen bij lekkages. 

Op de werkvloer was onvoldoende bekend dat de betreffende afvoerput niet was aangesloten op de 
ondergrondse opvangbak. 

  

Genomen maatregelen om herhaling te voorkomen: 

1. Alle medewerkers die handelingen met chemicaliën uitvoeren hebben een training en instructie 
gehad over hoe te handelen bij lekkages; 

2. De heftruckchauffeurs hebben een extra training gehad over hoe lekkages kunnen ontstaan en 
kunnen worden voorkomen; 

3. De betreffende afvoerput is nu aangesloten op de ondergrondse opvangbak. 
  

Vervolg: 

Aangezien er is geleerd van dit incident en maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen zal er 
momenteel geen verscherpt toezicht bij het bedrijf worden opgestart. 

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek m.b.t. het niet naleven van de standaard opruiminstructies. 

  

 

 


