Verslag vergadering definitief

Vergadering / project

Periodiek overleg Sachem
Datum vergadering

11 november 2021
Aanwezig

Afgemeld

Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)
AGENDA
1.

Opening en vaststellen agenda
Iedereen wordt welkom geheten. Hierna volgt een korte voorstelronde.
Aanvulling agendapunt Jamie Mutsaerts: Hoe om te gaan met (vervolg)vragen uit de
omgeving.

2. Mededelingen
Pilot dilemma tafel
De problematiek rondom PGS-opslaggebouwen wordt half december as besproken aan de
interne dilemmatafel bij ODRN. Het betreft een pilot.
Dit onderwerp wordt op een later moment ook breder geadresseerd in een Brzo-platform.
Status aandachtsbedrijf 2022
Sachem blijft in 2022 een provinciaal aandachtsbedrijf. Hiertoe is een projectplan opgesteld.
De projectleider informeert de gedeputeerde eens in de zes weken over de stand van zaken
op het gebied van VTH tijdens het portefeuilleberaad (P-beraad).
Terugkoppeling P-beraad (melden incidenten)
Op 4 oktober 2021 is een laatste update VTH besproken. Een punt van aandacht was de
doormelding van een incident binnen de organisatie van ODRN.
In september 2021 heeft een incident met zoutzuur (HCl) plaatsgevonden. Vrijgekomen HCL
is opgevangen in lekbak en niet verspreid. Doormelding van het incident binnen de
overheidsorganisatie is niet goed verlopen. In de revisievergunning is vastgelegd hoe om te
gaan bij incidenten. SACHEM heeft het incident formeel gemeld overeenkomstig de in de
revisievergunning vastgelegde afspraken. Er is daarnaast uitsluitend ter informatie contact
geweest met Vrgz, burgemeester en de toezichthouder van de ORDN. SACHEM kan tijdens
het volgend periodiek overleg, indien gewenst, het proces bij incidenten toelichten. (Actie
SACHEM).
Vanuit het piket is de projectleider op de hoogte gebracht.
VERGUNNINGVERLENING/BEROEP
3.

Stand van zaken vergunningverlening
Milieuneutrale verandering PGS opslaggebouwen.
SACHEM heeft op 4 november 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het
verplaatsen van 4 bestaande PGS-opslaggebouwen en het ‘bouwen’ van een vijfde
opslaggebouw (nabij Technicum). De aanvraag is voor besproken met ODRN. Afdeling
vergunningverlening pakt de behandeling verder op.
Kleppenstations
Een brief van ODRN over het bouwvergunningsvrij van de kleppenstations, is nog niet door
Sachem ontvangen. De ODRN gaat na of de brief kan worden verstuurd. Actie ODRN.
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Vragen college B&W
Door de raad zijn aan het college van B&W van Zaltbommel vragen gesteld over de QRA van
Sachem. De QRA bij de aangevraagde revisievergunning is uitgevoerd met Safeti –NL versie
6. Inmiddels is Safeti-NL versie 8 beschikbaar als rekenmodel. Op 27 oktober 2021 heeft het
college van Zaltbommel een brief aan de provincie gestuurd waarin het verzoekt de QRA
alsnog met Safeti-NL versie 8 te laten uitvoeren en deze te delen met de gemeente, om zo
inzicht te verschaffen in de berekende risico’s op basis van het actuele rekenmodel. Mocht dit
niet mogelijk zijn, dan verzoekt het college de provincie om de rekenbestanden die gebruikt
zijn voor de QRA aan te leveren, zodat de gemeente zelf de berekening met Safeti-NL 8 kan
laten uitvoeren. Deze brief is bij ODRN niet bekend. De gemeente deelt de brief van het
college van 27 oktober met de deelnemers van dit overleg (is gebeurd op 16-11-2021). Indien
in de toekomst opnieuw een brief aan de Provincie wordt gestuurd is het verzoek om altijd
een afschrift aan ODRN te sturen. SACHEM geeft hierbij aan dat de nieuwe QRA reeds is
opgesteld en dat deze onderdeel wordt van het Veiligheidsrapport dat eind van het jaar wordt
ingediend bij de ODRN. SACHEM zal een separaat rapport verzorgen zodat de ODRN dit kan
delen met de gemeente.
4.

Stand van zaken bezwaar- en beroepschriften
− Door 2 bewonersgroepen (SVZ en CBBZ) is beroep ingesteld tegen de revisievergunning
(fase 1). Het beroep van SVZ is pro forma en wordt dus nog aangevuld. Begin 2022 zal
een verweerschrift worden opgesteld. Bij de provincie wordt advies ingewonnen over het
onderwerp natuur. Een zitting wordt pas in het najaar van 2022 verwacht.
− SVZ heeft bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor bouwen van een
funderingsconstructie voor de sprinklertank. Bezwaar is op advies van de commissie
Rechtsbescherming ongegrond verklaard. De beslissing staat open voor beroep.
ODRN stelt een verweerschrift op (begin 2022).

TOEZICHT & HANDHAVING
5.

Stand van zaken toezicht en handhaving
Terugkoppeling BRZO-inspecties 2, 4 en 9 november 2021
De aanwezige BRZO toezichthouder geeft het volgende aan. Gedurende 3 dagen zijn
inspecties uitgevoerd, waarvan 2 dagen in het bijzijn van ODRN. Er zijn geen overtredingen
geconstateerd. Sachem heeft goed kunnen laten zien hoe zij omgaan met haar
bedrijfsvoering en het naleven van milieu- en veiligheidsvoorschriften. Een nieuwe
risicomatrix is besproken en positief ontvangen door de betrokken inspecteurs.
Complimenten van de Brzo-inspecteurs. Sachem geeft ook aan heel content te zijn met de
inspectieresultaten. Het definitieve inspectierapport volgt en een samenvatting daarvan
wordt gepubliceerd op BRZO+.
Veiligheidsrapport en UPD’s opslag gevaarlijke stoffen
− UPD’s opslagvoorzieningen gevaarlijke stoffen: In 2017 is een UPD voor de schuimblusinstallatie van het chemicaliënmagazijn voorgelegd. Door het niet goed documenteren van dit rapport is het uit het zicht verdwenen en nog niet beoordeeld. ODRN
pakt de beoordeling alsnog op;
− UPD brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (mrt 2021): Is door VRGZ beoordeeld en
akkoord. ODRN heeft geadviseerd.
− Geactualiseerd veiligheidsrapport (VR) wordt vóór 1 januari 2022 door Sachem
ingediend. QRA wordt met de laatste versie van Safeti (8.64) uitgevoerd;
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− Medio 2022 worden updates van het UPD van het chemicaliënmagazijn voorgelegd aan
VRGZ (moet elke 5 jaar).
6. Inspectie bouwen en RO (PGS-opslaggebouwen)
− Controlebrief 5 okt 2021 + afspraken
Op 5 oktober jl. is een controlebrief aan Sachem gestuurd n.a.v. een inspectie (bouwenRO) van PGS-opslaggebouwen begin juni 2021. Gecontroleerd is of de bouwwerken legaal
zijn geplaatst en voldaan wordt aan de voorschriften van PGS 15:2011. Er zijn 3 overtredingen vastgesteld. In de brief zitten enkele foutieve verwijzingen, zo wordt nog verwezen
naar voorschriften van de vervallen vergunning en een voorgaande versie van PGS 2015,
terwijl de nieuwe revisievergunning per 6 september 2021 in werking is.
Sachem is ‘not amused’ over de brief (5 maanden na controle) en enkele passages daarin
en zeker niet over de verwijzing naar het Wetboek van strafrecht en de mogelijkheid van
gevangenisstraf wanneer gevorderde gegevens niet worden geleverd. De ODRN bevestigt
dat de brief onvolkomenheden bevat en deze zullen worden hersteld. Toezichthouder bouw
meldt dat bij Sachem sommige zaken, zoals het leveren van gegevens erg moeizaam gaan,
vandaar deze verwijzing. Vraag is of de verwijzing naar het Wbs direct in een eerste
controlebrief moet worden opgenomen. Dit wordt nagevraagd. Actie: ODRN
SACHEM heeft vooruitlopend op het ontvangen van de brief al besloten om de containers
te gaan verplaatsen. Er volgt een herstelbrief met de juiste verwijzingen en vastlegging van
opgeheven tekortkomingen (wanneer voldaan is). De brief wordt breder tegen gelezen om
de kwaliteit te verbeteren. Actie: ODRN
7. Handhaving
− Er zijn geen dwangsommen opgelegd

COMMUNICATIE EN VOORLICHTING OMGEVING
8. Stand van zaken en actiepunten communicatie met omgeving, betrokken overheidsinstanties
en bedrijf
− Gemeente communiceert met de omgeving en het bedrijf over het thema veiligheid.
− Het ministerie onderzoekt een nieuwe vorm van een omgevingsoverleg op verzoek van
omwonenden (zie onder).
− Op dit moment ligt nog een brief van een omwonende voor met vervolgvragen over
brandbestrijding. Vraag is of wij telkens gaan reageren op vervolgvragen n.a.v. eerdere
antwoorden. Het is veel werk en je vervalt veelal in herhalingen. Standpunt nader te
bepalen.
− Afgelopen vrijdag hebben vier inwoners van Zaltbommel, op uitnodiging van SACHEM, een
rondleiding op de site gehad. Het bezoek is een goede sfeer verlopen.
9.

Update dossier op website ODRN
− Het dossier Sachem op de website is bijgewerkt met de laatste actualiteiten.

10. Inrichting communicatie Ministerie IenW
Verkennende gesprekken
Gedeputeerde
stemt in met verkennende gesprekken. De gesprekken worden
door een onafhankelijke partij gevoerd.
OVERIGE ZAKEN
11. Voorbereiden bestuurlijk overleg 29 november 2021 via MS Teams
De burgemeester verzoekt om een bestuurlijk overleg. De vraag is betreft het een status
update is of er concrete bespreekpunten zijn. Onderwerpen kunnen zijn: incidenten en
communicatie rondom incidenten, update vergunningverlening, Brzo-inspecties, commu-
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nicatie met omgeving en Omgevingswet. Gemeente vraagt burgemeester om input over
onderwerpen en koppelt dit terug met provincie en ODRN. Actie: RO.
Daarna wordt een agenda opgesteld en verspreid. AS verzorgt verder een annotatie voor
. Actie: AS
12. Diverse brieven belangengroepen
−
over brandbestrijding/inzet blusschuim: De brief is nog niet beantwoord.
Sommige vragen kan de ODRN niet beantwoorden. Een aantal vragen is doorgestuurd aan
de veiligheidsregio. ODRN pakt de beantwoording verder op en zorgt voor verzending.
− Wob-verzoeken zijn afgehandeld. Er loopt nog een bezwaarzaak tegen een Wob-besluit
over incidenten in 2020 en 2021. Wob-team provincie is behandelaar.
− Wob-verzoek SVZ: SVZ heeft bij gemeente Zaltbommel alle verslagen van bestuurlijke
overleggen vanaf 2012 opgevraagd. Gemeente heeft vervolgens provincie gevraagd om
de verslagen. BM gaat na of er verslagen zijn en stemt met gemeente Zaltbommel af.
Actie: BM.
13. Vaststelling verslag periodiek overleg 9 september 2021
− Het conceptverslag van 9 september 2021 geeft bij punt 9 communicatie niet de juiste
formulering weer, de eerste zin wordt geschrapt.
14. Volgend overleg
Donderdag 24 februari 2022 van 09.30 – 11.30 uur, Omgevingsdienst Nijmegen, Brunezaal
M1.15.

RONDVRAAG EN AFSLUITING
− Er zijn geen rondvragen. De vergadering wordt gesloten.
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