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Tekst commissietoezegging 
De gedeputeerde zal de commissie informeren over de stand van zaken veiligheid bij 
bedrijven, in relatie met  naleving brandveiligheidseisen bij (tank)opslagen van gevaarlijke 
stoffen van vier Zeeuwse bedrijven, waarover de rijksoverheid onlangs heeft bericht i.v.m. 
het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport. 
 
Antwoord op de commissietoezegging: 
Op 9 april 2013 zond de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het monitoringsrapport 
van de Inspectie Leefomgeving en Transport “Stand van zaken brandveiligheid bij opslagen 
van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012” (kenmerk IENM/BSK-2013/43379) naar de 
tweede kamer. Naar aanleiding van tweede kamervragen heeft de staatssecetaris 
vervolgens toegezegd een lijst met bedrijfsnamen aan de tweede kamer toe te zenden. De 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ons benaderd met het verzoek om 
informatie over drie bedrijven. De ILT heeft vervolgens de lijst opgesteld en gerapporteerd 
aan de staatsecretaris. Op 15 mei is de lijst openbaar gemaakt. 
 
Op de openbare lijst staan vier bedrijven vermeld gelegen in Zeeland.  
Onderstand is de informatie vermeld die verstrekt is aan de ILT. 
 
Eastman Middelburg Chemical (Middelburg) 
De opslag is sinds mei 2012 door Eastman (op eigen verzoek) buiten gebruik gesteld.  
Aan de ILT is doorgegeven dat de opslag pas weer in gebruik wordt genomen wanneer een 
goedkeurend inspectierapport aanwezig is. Eastman is thans bezig om een dergelijk 
inspectierapport te verkrijgen. 
 
ICL-IP (Terneuzen) 
ICL-IP heeft meerdere PGS15-opslagplaatsen maar één opslag (de zogenaamde brandbare 
opslag) die moet voldoen aan  beschermingsniveau 1. De revisievergunning van 11 oktober 
2010 (kenmerk 10031621/Wm.09.017) heeft betrekking op een opslag beschermingsniveau 
1 (brandbare opslag). In de voorschriften is een inspectierapport niet voorgeschreven. Op 5 
december 2011 (kenmerk 1118860/WA.11.099) zijn de voorschriften voor deze opslag 
aangepast waarbij een inspectierapport ook niet wordt verlangd. In hetzelfde besluit is het 
ILC-IP toegestaan om deze opslag tot 1 janauri 2013 in gebruik te houden. Deze termijn is 
op verzoek van ICL-IP met zes maanden verlengd. 
 
ICL-IP is bezig een nieuwe opslagloods te bouwen en hiervoor is reeds een vergunning 
verleend (vergunning 12 april 2012 met kenmerk 12005037/WA.11.098). Deze nieuwe loods 
is in aanbouw. De goedkeuring van het UPD is in behandeling en de opleveringscontrole 
van de blusinstallatie is reeds uitgevoerd.  
 
CZAV (gemeente Kapelle) 
Op 11 oktober 2011 is een omgevingsvergunning verleend. In de vergunning is 
voorgeschreven dat een uiterlijk 11 oktober 2012 een goedkeurend inspectierapport 
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aanwezig moet zijn. Uit een inspectiebezoek bleek dat een dergelijke rapport half november 2012 binnen 
de inrichting aanwezig was. Deze reactie is in samenspraak met de gemeente Kapelle opgesteld en 
gecommuncieerd richting de ILT. 
 
De Rijke (gemeente Terneuzen) 
Het bedrijf De Rijke valt onder het bevoegd gezag van de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen 
heeft een reactie gegeven aan de ILT. Uit de bedrijvenlijst blijkt dat de opslag voldoet. 
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