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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Lozing alpha-methylstyreen op riolering gemeente 
Woudenberg 

Geachte heer Van den Dikkenberg, 

Bij deze treft u ons antwoord aan op eind november vorig jaar door u gestelde vragen inzake een lozing van 
alpha-methylstyreen op de riolering van de gemeente Woudenberg. Hieronder herhalen wij eerst uw toelichting. 

Toelichting: 
In de Wouden berger van 27 november 2018 is te lezen dat het bedrijf Van Appeldoorn Chemical Logistics BV te 
Woudenberg de zeer schadelijke stof Alpha-Methylstyreen geloosd heeft in de gemeentelijke riolering. Tijdens 
de commissie BEM van 26 november 2018 heeft de gedeputeerde al kort stil gestaan bij dit incident. Wij 
hebben behoefte aan een stukje helderheid. Het gaat hier om een buitengewoon ernstig incident die dan ook 
serieuze consequenties dient te hebben. Wij hebben de navolgende vragen: 

1. Is het college het met ons eens dat de lozing van een schadelijke stof als Alpha-Methylstyreen 
op de gemeentelijke riolering buitengewoon ernstig is en serieuze consequenties dient te 
hebben? 

Antwoord: 
Ja, het betreft hier inderdaad een ernstig incident. Wij overwegen het instellen van verscherpt toezicht 
als de uitkomsten van het incidentenonderzoek hiertoe nopen. 

2. Hoe heeft dit incident kunnen gebeuren? Kunt u beargumenteerd uitsluiten dat de provincie 
(terugblikkend) steken heeft laten vallen in de controle van het bedrijf? 

Antwoord: 
De reconstructie van het incident leert het volgende. Normaliter is het zo dat, wanneer in een 
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risicovolle (BRZO-)inrichting, zoals Van Appeldoorn, een lekkage van een chemische stof ontstaat, de 
gelekte stof onmiddellijk van de vloer wordt opgeruimd. Ons is gebleken dat er tijdens het incident 
verkeerde maatregelen na de lekkage zijn genomen. De genomen maatregelen hebben het incident 
niet voorkomen, maar juist veróórzaakt. De gelekte vloeistof werd namelijk niet opgeruimd, maar in het 
riool geschrobd. Bij Van Appeldoorn is een grote ondergrondse opvangbak aanwezig om onverhoopte 
lekkages, bijvoorbeeld tijdens het verladen van vrachtwagens, op te kunnen vangen. Deze opvangbak 
is (vanzelfsprekend) niet op de riolering aangesloten. Gebleken is, dat de betreffende medewerkers er 
onterecht vanuit zijn gegaan, dat de door hen 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 foutief menselijk 
handelen. Het is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die namens onze provincie 
bij dit risicovolle bedrijf periodieke inspecties uitvoert. De OD NZKG besteedt daarbij standaard 
aandacht aan het geborgd instrueren van medewerkers, waaronder begrepen het toetsen van de 
kennis van medewerkers wat betreft het naleven van veiligheidsvoorschriften. Ondanks dat kan de OD 
NZKG niet voorkomen dat medewerkers niettemin toch handelen in strijd met de interne 
bedrijfsvoorschriften. 

3. Hebben omwonenden en hulpverleners gezondheidsrisico's gelopen tijdens dit, blijkens het 
krantenartikel langdurige, incident? 

Antwoord: 
Tijdens het incident is gecommuniceerd dat er door het RIVM een gezondheidsonderzoek is 
uitgevoerd aan de hand van genomen luchtmonsters. Lopende het incident is vastgesteld dat er geen 
negatieve gevolgen voor de gezondheid waren te verwachten. Op basis van de gemeten 
concentratie(s) werd evenwel niet uitgesloten dat direct omwonenden last zouden kunnen hebben 
en/of krijgen van stank, hoofdpijn, misselijkheid en prikkende ogen. 

4. Welke maatregelen heeft de provincie na optreden van het incident genomen? 
Antwoord: 
Er is tijdens het incident bij Van Appeldoorn onmiddellijk een onderzoek uitgevoerd naar de precieze 
bron van de stankoverlast. Nadat de bron was ontdekt, heeft de OD NZKG met het bedrijf afspraken 
gemaakt over het wegnemen en weghouden van de bron. Deze afspraken waren: 
a) De lozing van het bedrijfsafvalwater van het bedrijf is onmiddellijk gestopt door het dichtzetten 
van het bedrijfsriool met een afsluiter. b) Deze afsluiter 
mocht pas weer open worden gezet nadat het bedrijfsriool was gereinigd van de stof alpha 
methylstyreen. 
De hulpdiensten zijn door de OD NZKG tijdens het incident direct op de hoogte gebracht van deze 
afspraken. De dag na het incident heeft de OD NZKG vastgesteld dat de afsluiter van het bedrijfsriool 
pas is opengezet, nadat het bedrijfsriool was gereinigd. De OD NZKG heeft vervolgens een brief naar 
het bedrijf gestuurd waarbij de bedrijfsleiding is aangezegd dat het bedrijf in overtreding is, omdat het 
incident per omgaande aan de OD NZKG gemeld had moeten worden, en omdat het bedrijf niet de 
juiste maatregelen heeft genomen om bij een lekkage het milieu te beschermen. Voorts zal het bedrijf 
een uitgebreid incidentenonderzoek moeten uitvoeren naar het hoe en waarom. De resultaten daarvan 
moeten op zo kort mogelijke termijn aan de OD NZKG worden gerapporteerd. Volledigheidshalve zij 
nog vermeld dat de OD NZKG ook bezig is met het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen om 
herhaling te voorkomen. 
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5. Is de provincie met deze maatregelen tot het uiterste gegaan binnen de juridische 
mogelijkheden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Ja. Na het incident is er direct en adequaat opgetreden. Ook is inmiddels een eerste bedrag verbeurd. 
Voorts overwegen wij het instellen van verscherpt toezicht wanneer de uitkomsten van bedoeld 
incidentenonderzoek hiertoe nopen. 

6. Hebt u overwogen de verantwoordelijken binnen dit bedrijf (naast de gevolgde bestuurlijke 
aanpak) ook strafrechtelijk te laten vervolgen? 

Antwoord: 
Ja. Het Openbaar Ministerie onderzoekt inmiddels of er ook strafrechtelijk kan worden opgetreden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Vomzmer,~ 
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