
Gevaarlijke bedrijven in woonwijken 
De ramp in Enschede roept een hoop 
vragen op. Heeft onze gemeente ook 

gevaarlijke bedrijven in woonwijken? Hoe staat 
het met de vergunningen? Welke eisen gelden 

voor bedrijven die voor gevaarlijke situaties 
kunnen zorgen? In Spanning achtergrond

informatie en een suggestie voor een 
stappenplan voor afdelingen die aan de slag 

willen met de ( on)veiligheid. 

De meeste bedrijven vallen on
der de Wet Milieubeheer. Die 
regelt welk orgaan (gemeente, 
provincie of Rijk) de milieuver
gunning moet afgeven en con
troleren . Voor de meeste bedrij
ven is dat de gemeente. In de 
vergunningaanvraag staan gege
vens over de aard en de hoeveel
heden van de opgeslagen stoffen 
en de activiteiten die uitgevoerd 
worden. De vergunning is een 
openbaar document dat inge
zien kan worden en dat inzicht 
geeft in het bedrijf en de ris i
co's, al vergt het vaak enige vak
kennis om hem goed te kunnen 
lezen. Je kunt daarbij intern 
(Siddi Roza, Tweede Kamer
fractie) of extern hulp inroepen. 
Voor bedrijven met veel gevaar
lijke stoffen heeft 'Europa' de 
Seveso ll-richtlijn opgesteld, 
om zware ongevallen te voorko
men of te beperken. In Neder
land is de richtlijn onder andere 
uitgewerkt in het Besluit risico 's 
zware ongevallen 1999. Dat 
verplicht gemeentelijke en pro
vinciale overheden, regionale 
brandweerkorpsen en Arbeids
inspectie om inzicht te verwer
ven in de risico 's, toezicht uit 
te oefenen en de noodzakelijke 
activitei ten te ontplooien om de 
gevolgen van een eventueel on
geval te beperken. Een bedrijf 

dat onder de drempelwaarde 
blijft voor de hoeveelheid opge
slagen gevaarlijke stoffen, valt 
niet onder het besluit. En dat is 
het geval bij vuurwerkbedrij
ven. 

Op basis van het Besluit risico 's 
zware ongevallen 1999 moeten 
burgers worden geïnformeerd. 
Het veiligheidsrapport van ge
vaarlijke bedrijven moet ter in
zage gelegd worden en burgers 
kunnen een lij st inzien van de 
gevaarlijke stoffen in het be
drijf. Op basis van de Wet ram
pen. en. zware ongevallen moe
ten burgers bovendien worden 
geïnformeerd over alle vergun
ningen die worden afgegeven: 
door publicatie in huis-aan
huisbladen. De SP-Kamerfrac
tie vindt dat de omwonenden 
van gevaarlijke bedrijven daar
naast apart per brief geïnfor
meerd zouden moeten worden. 
Dat gebeurt vaak niet. 

Alle gemeenten in Nederland 
hebben een rampenplan. Dat be
vat de soorten rampen en zware 
ongevallen die de gemeente 
kunnen bedreigen en de maat
regelen die dan genomen moe
ten worden. Voor rampen en 
zware ongevallen die voorzien
baar zijn, moet de gemeente in 

samenwerking met de betreffen
de bedrijven rampbestrijdings
plannen vaststellen. Dat gebemt 
lang niet altijd en ook is vaak 
het nodige aan te merken op de 
kwaliteit van de rampen- en 
rampbestrijdingsplannen. Zo 
beschikt slechts de helft van de 
ziekenhuizen in Nederland over 
een goed opvangplan bij ram
pen. Bovendien worden er in de 
praktijk veel te weinig rampen
oefeningen gehouden. 

De brandweer zou op de hoogte 
moeten zijn van de aanwezige 
stoffen en gevaren van àlle be
drijven . De ramp in Enschede 
leert dat dit niet altijd zo is . Het 
zou goed zijn als er één uniform 
informatiesysteem zou komen 
waartoe alle instanties die bij de 
bestrijding van rampen en zwa
re ongevallen betrokken kunnen 

worden, toegang hebben. Met 
één druk op de knop kunnen ze 
dan over alle noodzakelijke in
formatie beschikken. 

Als je bezig gaat met gevaarlijke 
bedrijven in je gemeente, doe 
dan eerst grondig onderzoek. 
Als er werkelijk aanleiding is, 
onderneem dan actie. Voorkom 
onnodige onrust. Zorg bijvoor
beeld dat je zeker weet dat het 
om een gevaarlijk bedrijf gaat, 
voordatje bij omwonenden gaat 
vragen of zij bekend zijn met 
het risico in hun omgeving. 
Over de aanwezigheid van ge
vaarlijke bedrijven in of bij 
woonwijken wordt de Haagse 
fractie graag geïnformeerd. Met 
vragen en voor advies kun je al
tijd bellen met Marianne Lang
kamp: (070) 318 3804 en Siddi 
Roza: (070) 318 3815. 
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0 Beschikt de gemeente over een lijst 
met gevaarlijke bedrijven? 

e Check of de lijst klopt. Ontbreken be-
drijven? 

e Onderzoek of er 'verdachte' bedrijven in 
of naast woonwijken staan. 

0 Kijk de vergunningaanvraag In bij de ge-

meente. 

e Check of de brandweer het bedrijf kent. 
Zo ja, welke stoffen zijn er volgens de 
brandweer opgeslagen en is er voor dat 
bedrijf een aanvalsplan? 

0 Leg de vergunning naast de wettelijke 
regels van het Beslult Risico Zware On-
gevallen en kijk of het bedrijf wettelijk 

onder de gevaarlijke bedrijven valt. 
f) Is het bedrijf bekend bij omwonenden 

en weten ze ook wat voor bedrijf het Is? 

e Hou de Kamerfractie op de hoogtel 
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