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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1490
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretarissen van
Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Odfjell
(ingezonden 26 januari 2012).
Antwoord van staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu), mede namens
de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (ontvangen 10 februari 2012).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitzending van EenVandaag over Odfjell1 en
de meting van 22 microgram respectievelijk 13 microgram benzeen/m3 lucht
op de locaties Maassluis (17-1) en Schiedam (19-1) door Dienst Centraal
Milieubeheer Rijnmond (DCMR)?2 Is de bron van de twee gemeten piekemissies al vastgesteld?
Antwoord 1
Ja, ik heb de uitzending van EenVandaag gezien.
Voor het tweede deel van uw vraag verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 6
van de leden Holtackers en Omtzigt van uw Kamer (ingezonden 26 januari
2012, kenmerk 2012Z01296, zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 1489).
Vraag 2
Hoe staat het met het strafrechtelijk vooronderzoek3 tegen Odfjell wegens het
ontduiken van de wettelijke verplichting om incidenten te melden?
Antwoord 2
Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 7 van de leden Holtackers en Omtzigt
van uw Kamer (ingezonden 26 januari 2012, kenmerk 2012Z01296, Zie ook
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 1489).
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http://www.dcmr.nl/luchtkwaliteit/Maassluis.htm
Tweede Kamer, Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 723, antwoord
op vraag 3.
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Vraag 3
Onderschrijft u dat het strafrechtelijk onderzoek dient te worden uitgebreid
naar de vraag of Odfjell een onjuiste voorstelling van zaken geeft of heeft
gegeven in de melding(en) van incidenten, door de incidenten bewust af te
zwakken en feiten weg te laten?
Antwoord 3
Het is aan het Openbaar Ministerie om de reikwijdte van het strafrechtelijk
onderzoek te bepalen.
Vraag 4
Hoe is de voortgang van het oorspronkelijke Plan van Aanpak (PvA) voor
Odfjell om de benzeenemissies terug te dringen?4
Antwoord 4
Na de constatering van de verhoogde benzeenemissies in augustus 2011
heeft Odfjell een plan opgesteld om deze terug te dringen. De uitvoering
hiervan ligt volgens de DCMR op schema. Zo is dampverwerkingsinstallatie
DVS 1 na actie van de Inspectie SZW uit bedrijf genomen en zijn tanks waarin
benzeen is opgeslagen extra geïnspecteerd en is onderhoud uitgevoerd.
Vraag 5
Welke aanvullende acties zijn afgesproken in het nieuwe Plan van Aanpak dat
de veiligheidsregio, de Arbeidsinspectie, DCMR en de provincie deze week
hebben vastgesteld?
Antwoord 5
Door de overheden is geen PvA vastgesteld. Er is een projectmatige aanpak
tussen de overheden afgestemd om dit bedrijf van de nodige druk te
voorzien. Deze aanpak heeft ten doel acties te ondernemen waardoor:
1. Odfjell aantoonbaar haar risico’s op alle vlakken kent en passende
maatregelen heeft getroffen ter reductie/eliminatie van die risico’s
2. Betreffende wet- en regelgeving adequaat en consequent naleeft
3. De assets op haar terminal in juiste staat van onderhoud heeft en houdt,
zodat de risico’s op zware ongevallen zijn geminimaliseerd
4. Dat zij haar bedrijfsvoering op een proactieve wijze toepast zodat
bovenstaande drie punten zonder de zware toezichtdruk blijvend worden
gerealiseerd.
Op 27 januari 2012 hebben de provincie Zuid Holland, de gemeente Rotterdam en de Inspectie SZW overleg gevoerd met Odfjell over te nemen
maatregelen zoals verwoord in bovenstaande punten 1 t/m 4. Odfjell heeft de
opdracht gekregen zijn verantwoordelijkheid te nemen en de risico’s aan te
pakken. De overheden houden vinger aan de pols door zeer regelmatige
inspecties en strenge handhaving. Bij acuut gevaar worden betreffende
activiteiten stilgelegd.
Vraag 6
Hoe wordt de positie van de klokkenluider(s) bij Odfjell beschermd?
Antwoord 6
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het bedrijf om dat te regelen.
Mij is niet bekend of Odfjell hiervoor in het kader van zelfregulering een
regeling heeft opgesteld Indien ons rechtstreeks informatie door klokkenluiders wordt aangereikt wordt er zorgvuldig mee omgegaan en wordt deze
informatie gecontroleerd op relevantie en juistheid.
Vraag 7
Kunt u deze vragen vóór het algemeen overleg Risicobeleid op 2 februari
2012 beantwoorden?
Antwoord 7
Aangezien u dit onderwerp niet op de agenda van het algemeen overleg van
2 februari 2012 heeft gehouden, voldoe ik aan uw algemene verzoek om
binnen drie weken te antwoorden.
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Idem, antwoord op vraag 3.
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