
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
15R.00264 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 28 april 2015 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester Gemeente Woerden 

Portefeuille(s) : Veiligheid 

Contactpersoon : R. Snijder 

Tel.nr. : 8826 

E-mailadres snijder.r@woerden.nl 

gemeente 
W O E R D E N 

15R.00264 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door mevrouw Berkhof 
van de Fractie van W D 
over het verzoek om de gemeente Utrecht te benaderen over de ontwikkelingen rond 
BASF 

Beantwoording van de vragen: 

vraag 
Is het college bereid om de gemeente Utrecht hierover te benaderen? Hen in kennis te stellen van onze 
ongerustheid en te zorgen dat wij als gemeente Woerden (belanghebbende) betrokken worden bij 
vervolgstappen en eventuele verdere vergunningverlening. Mocht er namelijk een calamiteit ontstaan, dan 
bestaat de kans dat Woerden (ligt aan windrichting), meer dan Utrecht de gevolgen hiervan ondervindt. 

antwoord 

Het college is bereid om aan het verzoek te voldoen en om de gemeente Utrecht hierover te benaderen. 

Bijlagen: 
De ingekomen artikel 40 vragen van de W D met corsanummer: 15.006687 

De burgemeester De locosecretaris 

VR. Griessler MolkeHboer 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: dinsdag 31 maart 2015 16:35 
Aan: Stadhuis; raadsleden@woerden.nl; [Burgemeester en wethouders 
CC: IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vraag ex art. 40 RvO van VVD inzake BASF De Meern 
Bijlagen: w d inzake basf de meern.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand t ref t u aan een schriftelijke vraag ex art. 40 RvO van de fractie van VVD inzake BASF De Meern. Het college 
dient conform RvO de beantwoording binnen een termijn van 30 dagen, te weten vóór 30 april, aan de raad te 
zenden. 

Met vriendeli jke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriff ier I Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 ļM 06 - 20094715 |E oeldorp.egiwoerden.nl raadsqriffie@woerden.nl 
W Qemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

Gemeente Woerden 15.006687 

Regisfratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

02/04/2015 

3 1 MAART 2015 
Ben. Ambt 

Streef dat.: 

Afschr 

l e v a : 

i 



Schriftelijke vraag ex artikel 40 RvO van WD-fractie t.a.v. BASF De Meern 

Februari jongstleden zijn de vragen beantwoord die de VVD gesteld heeft bij de behandeling 
van het Regionaal Risicoprofiel in de commissie Middelen. Uit deze beantwoording bleek dat 
bij de behandeling van een vergunningverlening van BASF buurgemeenten niet gehoord of 
betrokken worden. De buurgemeente kan echter wel belanghebbende zijn als de vergunning 
gevolgen heeft voor de ruimtelijke ordening in die gemeente, in dat geval moet het bevoegd 
gezag de buurgemeente op de hoogte stellen. 
Gezien de recente ontwikkelingen bij BASF voelen wij toch de behoefte hier alsnog een 
vraag over te stellen. 

In Utrecht is 19 maart jongstleden een spoeddebat in de gemeenteraad geweest over de 
incidenten bij BASF in De Meern. Aanleiding was een veiligheidsplan van de fabriek dat is 
afgekeurd. De ongerustheid werd uitgesproken over de veiligheid van personeel en 
bewoners, ook wordt gevreesd dat het bedrijf niet in staat is om nieuwe incidenten te 
voorkomen. 
Het plan moest ervoor zorgen dat het aantal incidenten met gevaarlijke stoffen daalt, maar 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied keurde het af. De dienst vond o.a. dat BASF het 
gevaar van werken met nikkeloxide onderschat en de verbeteracties onterecht een lage 
prioriteit geeft. Ook klopt de informatie die het bedrijf geeft over het aantal incidenten met 
nikkel niet. Volgens BASF waren er sinds 2012 25 incidenten en was 25 procent daarvan 
gerelateerd aan nikkel. "Inmiddels is er informatie over incidenten en hoe vaak er daarbij 
nikkelstof vrijkomt beschikbaar geworden, die aangeeft dat er duidelijk meer dan 25 
incidenten alleen al met nikkel zijn geweest", stelt de omgevingsdienst. 
BASF heeft tot 31 maart de tijd om het aan te passen. 

Ondanks het feit dat de gemeente Utrecht tot de conclusie gekomen is dat de veiligheid in en 
rond de fabriek voldoende gewaarborgd is, hebben wij onze twijfels hierover. De fabriek 
zorgt al jaren voor onrust onder omwonenden en politieke discussie. 

Vraag aan het College: 
Is het college bereid om de gemeente Utrecht hierover te benaderen? Hen in kennis te 
stellen van onze ongerustheid en te zorgen dat wij als gemeente Woerden 
(belanghebbende) betrokken worden bij vervolgstappen en eventuele verdere 
vergunningverlening. Mocht er namelijk een calamiteit ontstaan, dan bestaat de kans dat 
Woerden (ligt aan windrichting), meer dan Utrecht de gevolgen hiervan ondervindt. 

Namens de VVD-fractie, 
Ingrid Berkhof 


