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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: E. Jonker / GroenLinks
ONDERWERP:

Incident bij DOW Terneuzen

TOELICHTING
N.a.v. het artikel van de PZC over de explosie op het DOW Terrein in Terneuzen hebben we
als GroenLinks toch wel wat vragen. Ons bekruipt het gevoel dat de laatste periode DOW
namelijk met enige regelmaat de publieke opinie bereikt met zulke negatieve nieuwsberichten.

Afgelopen zondag was er volgens de Veiligheidsregio Zeeland na de knal korte tijd een
zwarte rookpluim te zien, maar zou er geen sprake geweest van brand. Het zou om een storing gaan in één van de fabrieken. Bij het incident zijn er volgens de DOW geen personen
betrokken geweest en er zou geen gevaar geweest zijn voor de omgeving.
Ondanks dat laatste is GroenLinks wel benieuwd naar dit en eerdere incidenten de afgelopen tijd. En zijn zij benieuwd hoe het college van Burgemeester en Wethouders hiertegen
over staat en hoe zij hiermee omgaan. Graag zouden wij dan ook een overzicht ontvangen
van alle incidenten de afgelopen twee jaar.
En ondanks dat de provincie Zeeland aangeeft de risico's van grote chemische bedrijven in
Zeeland goed in beeld te hebben, lijkt het GroenLinks het niet verkeerd om alle chemische
bedrijven in onze gemeente integraal te laten onderzoeken naar de veiligheidssituatie en
risico’s. Zeker gezien het feit dat we als Zeeland we in één van de grootste risico zones zitten qua chemische bedrijvigheid in Nederland.
In Zuid-Holland begint de provincie met verscherpt toezicht op de grote risico-bedrijven, vanuit het inzicht dat incidenten laten zien dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Dit
naar aanleiding van verschillende incidenten bij Shell en Esso afgelopen zomer. Ons lijkt het
verstandig om als Provincie Zeeland daarbij aan te sluiten en als gemeente Terneuzen hierop aan te sturen bij diezelfde provincie.

De Kanaalzone is een risicogebied; laten we daar geen doekjes om winden. Maar toch: om
het vertrouwen te kunnen behouden of te verbeteren is het volgens Groen Links wenselijk
om de algehele veiligheidssituatie in de Kanaalzone door onafhankelijke, externe onderzoekers te laten beoordelen.
We kunnen niet zonder meer de resultaten van eigen onderzoek door de RUD Zeeland en
de DCMR als het definitieve op alle vragen zien. Het gaat om vragen over de kwaliteit van de
installaties, bedrijfsvoering, veiligheidscultuur, voorzieningen in geval van calamiteiten en
cumulaties van calamiteiten, in de ruimste zin van het onderwerp.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Is het College van B&W op de hoogte
gebracht door DOW over het incident
van 4 februari jongstleden?

1

Ja, wij zijn direct over dit incident geïnformeerd.
De volgende dag is daarnaast nog aanvullende
informatie ontvangen over de oorzaak.

2

Welke incidenten hebben de laatste
twee jaar bij DOW Chemical plaatsgevonden?

2

Deze vraag is voorgelegd aan de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD). De RUD meldt dat de
afgelopen twee jaar 68 ongewone voorvallen
zijn gemeld. Deze variëren van kleine lekkages
tot een dodelijk ongeval.

3

Is het college (evenals het provincie3
bestuur van Zuid-Holland) van oordeel
dat de incidenten van de laatste tijd in dit geval bij Dow - laten zien dat
aanvullende maatregelen nodig zijn?

Uit informatie van de RUD blijkt dat jaarlijks
gemiddeld 22 zogenaamde Wabo-inspecties
plaatsvinden bij Dow. Daarnaast vinden nog 3
BRZO-inspecties plaats waarbij diverse organisaties betrokken zijn. Naast de inspecties wordt
ieder incident onderzocht en worden op basis
van de uitkomsten van de onderzoeken verbeteringen doorgevoerd.
Ons college ziet geen aanleiding om bij de provincie aanvullende maatregelen, zoals een
onafhankelijk extern onderzoek, te vragen. We
zijn wel van mening dat dit een belangrijk onderwerp betreft op het gebied van veiligheid en
veiligheidsbeleving. We zullen uw zorg daarom
expliciet onder de aandacht brengen bij zowel
de provincie als de RUD.

4

Is het college bereid, om externe, onafhankelijke deskundigen een opdracht te verlenen voor een integraal
onderzoek, zoals in de toelichting gesteld?

4

Provincie Zeeland is het bevoegd gezag voor
Dow. Zoals bij vraag 3 aangegeven ziet ons
college nu geen reden bij de provincie aan te
dringen op maatregelen of onderzoek.

2

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

Datum vragen: 5-2-2018

Datum antwoorden: 20 maart 2018
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

3

secretaris,

burgemeester,

J.G. Princen

J.A.H. Lonink

