Rampenplan TWO biedt weinig vertrouwen
Ingezonden brief Leefmilieu, geplaatst in Gelderlander 10 maart 2012.
Of het nu gaat om bedrijven met gevaarlijke stoffen of geiten met Q-koorts: aan de buitenkant zien die
bedrijven er allemaal hetzelfde uit. Het zijn nette loodsen, die op een industrieterrein of tussen de
weilanden liggen. Wat er zich achter die muren afspeelt, weet je als omwonende niet. Ligt er in die
loods alleen maar speelgoed of staan er verpakkingen met 100.000 verschillende gevaarlijke stoffen.
Je bent afhankelijk van de overheid die moet zorgen voor je veiligheid: door een goede vergunning af
te geven; door die vergunning te handhaven en te zorgen voor een adequate rampenbestrijding voor als
het toch nog mis gaat. Dat vertrouwen in het rampenbestrijdingsplan van TWO Chemical Logistics
(TWO) is geschaad. TWO is een internationaal bedrijf met een grote vestiging op het Nijmeegse
industrieterrein: een hele straat met loodsen: stuk voor stuk vol gevaarlijke stoffen. De specialiteit van
TWO is de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dat overslaan houdt in dat gevaarlijke stoffen uit
grote containers worden herverpakt in kleinere hoeveelheden. Ook mengen ze allerlei stoffen. Daarbij
zit een ongeluk natuurlijk in een klein hoekje. Zeker bij een dergelijk bedrijf dat nog groter is dan
Chemiepak in Moerdijk. Bij zo’n bedrijf hoort een goed doordacht en geoefend
rampenbestrijdingsplan te zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Verontrustend is dat op
zichzelf natuurlijk al, maar ook heel verontrustend is dat je daar als omwonende eigenlijk toevallig
achter komt. Als Dick Zeeman, omwonende van TWO en gemeenteraadslid in Beuningen, zich er niet
in verdiept had, hadden we nu niets geweten. Naar aanleiding van een brand op het industrieterrein
van Nijmegen verdiepte Dick Zeeman zich in de vergunning van TWO en in het
rampenbestrijdingsplan. Hij vond dat plan, ook al was hij maar een leek, er niet overtuigend uitzien.
Hij nam initiatief om de gemeente Beuningen, er beter naar te laten kijken en op haar beurt schakelde
de gemeente Beuningen, gezaghebbende landelijke experts in. Een werkgroep werd opgericht
bestaande onder andere uit Ben Ale, professor Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU-Delft, Ben
Janssen, directeur bij de brandweer Rotterdam en Henk Jans, als arts-consultant eerder betrokken bij
de ramp van Chemiepak. Deze werkgroep van deskundigen kwam tot de conclusie dat het
rampenbestrijdingsplan van TWO tekort schoot. Een bloemlezing uit hun zorgen: ieder scenario van
een ramp wordt maar een keer in de negen jaar geoefend; er wordt onvoldoende rekening gehouden
met een brand ’s nachts; de medewerkers zijn maar matig deskundig; van de 12.000m2 heeft maar 450
m2 een sprinklerinstallatie en ga zo maar door. Ook zullen de duizenden mensen, die in de omgeving
van TWO wonen, bij een ramp waarschijnlijk tevergeefs de gemeente bellen, want over de
communicatie was nog nauwelijks nagedacht en een fax sturen, zoals in het plan is opgenomen, lijkt
buiten kantooruren ook niet erg praktisch.
De gemeente Beuningen verdient respect voor de aanpak van dit probleem. Meestal hebben gemeenten
niet zoveel lef. Dat verdient vertrouwen, maar de reactie van de gemeente Nijmegen is dan vervolgens
weer verontrustend: bij TWO gaat alles goed en aan het rampenbestrijdingsplan zal hard gewerkt
worden. Misschien nog zorgelijker is het uitblijven van een reactie van TWO Chemical Logistics zelf.
Op hun website is niets te vinden over de hele affaire. Het meest recente nieuwsbericht dateert van 19
juli 2011 en zet zich af tegen de eenzijdige berichtgeving van de overheid over de veiligheid van
bedrijven. Zien zij zich als zielig bedrijf dat zo’n last heeft van de overheid? Dat ze tegelijkertijd op de
homepage wel prat gaan op hun onderscheiding voor financieel gezond bedrijf, maakt het allemaal nog
verontrustender: gaat hier de aandacht niet teveel uit naar de centjes en te weinig naar de belangen van
de omwonenden?
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is het bekende gezegde. De gemeente Beuningen wint
vertrouwen, de gemeente Nijmegen en TWO verliezen vertrouwen. Om te zorgen dat het vertrouwen
niet in hoog tempo de benen neemt, moet er wel wat gebeuren. Een voorlichtingsavond vanuit de
overheid of het bedrijf was een goed idee geweest, maar omdat die niet gepland staat, organiseert de
vereniging Leefmilieu een bijeenkomst in Nijmegen op vrijdag 23 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zullen Dick Zeeman en Henk Jans ingaan op de manieren, waarop je als
omwonende, om kunt gaan met vragen over een risicovol bedrijf. Tijdens deze bijeenkomst zullen ook
ervaringen met andere risicovolle bedrijven, zoals Chemiepak aan de orde komen.
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