Verslag vergadering

Vergadering / project

Periodiek overleg Sachem
Datum vergadering

24 februari 2022
Aanwezig namens Sachem:

Aanwezig namens gemeente Zaltbommel:

Aanwezig namens de Veiligheidsregio (VRGZ):

Aanwezig namens Provincie Gelderland:

(opdrachtgever)
Aanwezig namens ODRN/ODRA:

(projectleider)
(projectsecretaris)
Afgemeld

(gemeente Zaltbommel),
(communicatie, ODRN)

(plant director),

AGENDA
1.

2.

Opening en vaststellen agenda
•

SACHEM meldt dat de burgemeester in de laatste raadsvergadering vragen heeft gesteld
over de communicatie tussen de verschillende partijen. De vragen van Groen Links/PvdA
(
zijn wel beantwoord alleen is de burgemeester zoekende naar de
notulen. Actie Gemeente: geeft terugkoppeling aan RvO.

•

Een actielijst van eerdere vergaderingen d.d. 09-09-2021 en 11-11-2021 ontbreekt.
Derhalve wordt voortaan een actielijst aan het verslag toegevoegd.

Mededelingen
Terugkoppeling aan de gedeputeerde vindt één keer in de zes weken plaats via het
zogenaamde portefeuille beraad (P-beraad). Over de laatste terugkoppeling zijn geen
bijzonderheden te melden.
Mediation IenW wordt binnenkort opgestart met verkennende gesprekken.
 Wob-verzoeken: De Provincie neemt besluit op een Wob-verzoek. De besluiten zijn te
vinden op de website van de Provincie Gelderland. Bij Wob-verzoeken aan de gemeente
krijgt alleen de aanvrager bericht op het besluit van het Wob-verzoek.
 SACHEM wil graag weten welke stukken ge-WOBt worden. Actie Provincie: navragen bij
het WOB-team van de Provincie hoe Sachem wordt geïnformeerd.


VERGUNNINGVERLENING/BEROEP
3.

Stand van zaken vergunningverlening
Revisievergunning is verleend en per 6 september 2021 in werking.
Milieuneutrale verandering verplaatsen PGS opslaggebouwen
De omgevingsvergunning is op 1 februari 2022 verleend. De PGS-containers zijn
verplaatst en gisteren in gebruik genomen.
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Nieuwbouw traforuimte
De nieuwbouw van deze ruimte is vergunningsvrij. Sachem is gestart met voorbereidende
werkzaamheden.
PGS 31
SACHEM is bezig de PGS 31 voorschriften verder te implementeren. Tijdens de
implementatie loopt SACHEM tegen een aantal vragen aan. Hiertoe wordt een overleg
gepland met de vergunningverlener van de ODRN, de toezichthouder van de ODRN en
de adviseur externe veiligheid van de ODRN. Actie SACHEM De voorschriften PGS31
worden in vooroverleg besproken met de vergunningverlener en toezichthouder Wabo op
14 maart 2022.
Realisatie RTO (rookgasreiniging)
SACHEM is bezig om de RTO verder in detail te ontwerpen en loopt hierbij tegen een
aantal vragen aan. Hiertoe wordt een overleg gepland met de vergunningverlener van
ODRN, de toezichthouder van de ODRN en de luchtadviseur van de ODRN. Actie
SACHEM
Nieuwbouw nabijgelegen kantoor Van Voordenpark
Dit betreft een gemeentelijke inrichting - gebruiksfunctie aanpassen van de gebouwen.
Vergunning voor bouwen is van rechtswege verleend. ODR is hierbij betrokken geweest.
Sachem heeft bezwaar gemaakt. Aan de van rechtswege verleende vergunning wordt
een voorschrift verbonden. Sachem heeft bezwaar daarop ingetrokken. Punt van
aandacht is het aantal mensen op deze plek.
4.

Stand van zaken beroepschriften
Afstemming en update verweerschriften
Er zijn twee beroepsschriften tegen de revisievergunning ingediend door:
1. Stichting Veiliger Zaltbommel (SVZ)
2. Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel (CBBZ)
De zitting wordt niet eerder dan eind 2022 verwacht. Verweerschrift wordt door ODRN
opgesteld. Sachem vraagt dit tijdig met haar af te stemmen. Actie ODRN: planning
doorgeven aan Sachem.

TOEZICHT & HANDHAVING
5.

Stand van zaken toezicht
Terugkoppeling BRZO-inspecties 2, 4 en 9 november 2021
Geen overtredingen geconstateerd. 26 bevindingen, hiervan wordt bij 14 actie verwacht van
SACHEM. De acties zijn inmiddels besproken in het MT van Sachem. Bij de volgende Brzo
inspectie (eind 2022) volgt een terugkoppeling hierop. SACHEM deelt mee dat er twee
nieuwe toezichthouders zijn te weten:
nieuwe Wabo inspecteur,
Brzo inspecteur.
beoordeelt ook het veiligheidsrapport. Op 11 maart 2022 vindt,
op verzoek van de ODRN, een kennismaking plaats.

6. Inspectie bouwen RO (PGS-opslaggebouwen)
Controlebrief, reacties en vervolgacties
PGS 15 kasten
Zoals reeds vermeld bij agenda punt 3 zijn de PGS 15 kasten verplaatst en in gebruik
genomen. Dit is ook gemeld aan de toezichthouder.
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Chemicaliënmagazijn
Hiervoor dient de 5 jaarlijkse herbeoordeling van het uitganspuntendocument (UPD) te
worden uitgevoerd. Dit zal in juni 2022 plaats vinden. Door SACHEM wordt, vooruitlopend op
het aanpassen van het UPD, momenteel een GAP-analyse uitgewerkt (dit i.v.m. gewijzigde
regelgeving uit de revisievergunning). Er is door de ODRN reeds vastgesteld dat de veiligheid
hierbij niet in het geding is.
Blusschuim
De goedkeurende instantie schrijft het gebruik van het huidige blusschuim voor. Sachem blijft
periodiek onderzoeken of kan worden overgegaan naar ander blusschuim.
Veiligheidsrapport
Het ingediende veiligheidsrapport wordt door ODRN beoordeeld op volledigheid. De afronding
van de beoordeling wordt in september 2022 verwacht.
Actie ODRN: ODRN verstrekt QRA welke onderdeel is van het Veiligheidsrapport aan de
gemeente met de vermelding dat het document nog goedkeuring behoeft en het risicocontour
afneemt in de nieuwe situatie.
Actie SACHEM: zal actief informatie over het ingediende veiligheidsrapport via de website van
Sachem delen.
7.

Stand van zaken handhaving
Zie stand van zaken toezicht.

COMMUNICATIE EN VOORLICHTING OMGEVING
8. Stand van zaken en actiepunten communicatie met omgeving, betrokken overheidsinstanties
en bedrijf
Een afvaardiging van SVZ is op bezoek geweest bij Sachem.
9. Inrichtingsdossier op website ODRN
Communicatie zorgt dat openbare stukken op de website komen. Actie ODRN.
10. Mediation Ministerie IenW
Opstarten verkennende gesprekken
Het bureau Wesselink van Zijst is gecontracteerd. Vanuit ODRN volgt een mail aan de
deelnemers met de vraag of hun persoonlijke gegevens gedeeld mogen worden met het
bureau, in het kader van de AVG. Het bureau voert verkennende gesprekken met de
deelnemers. Vooraf moet de doelstelling van de gesprekken duidelijk zijn. Actie Provincie:
neemt contact op met het Ministerie wat de doelstelling is en zorgt voor een terugkoppeling
aan de deelnemende partijen aan dit overleg.

OVERIGE ZAKEN
11. Terugkoppeling bijeenkomsten dilemma tafel
Twee bijeenkomsten van de dilemma tafel hebben plaatsgevonden. Hierbij waren
(programmamanager Brzo) en
(directeur) aanwezig. Inhoudelijk is
nog geen casus besproken
12. Terugkoppeling bestuurlijk overleg 29 november 2021
Is besproken en kan een vervolg krijgen. Op 14 november 2022 staat het volgende
bestuurlijke overleg gepland. Actie ODRA: voorbereiding bestuurlijk overleg agenderen voor
het periodiek overleg Sachem van 22 september 2022.
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13. Wob-verzoeken en brieven belangengroepen (zie bijgevoegd overzicht)
De informatie wordt gedeeld met Sachem.
14. Vaststelling verslag periodiek overleg 11 november 2021
In verband met de tijd zijn de beide concept verslagen niet besproken. Actie Allen.
ontvangt voor 11 maart een reactie op beide verslagen, zodat de verslagen in het volgende
overleg vastgesteld kunnen worden.
15. Actiepunten overleg 11 november 2021 en 9 september 2021
Verzoek om de actiepunten aan het begin van het overleg te bespreken.
16. Volgend overleg
9 juni 2022 om 09.30 uur
RONDVRAAG EN SLUITING
: In een eerder overleg is de mogelijkheid van een table top oefening aan de orde is geweest.
Een table top oefening voegt mogelijk niet veel toe. Goede voorlichting aan de burgers is essentieel.
Er zijn twee veiligheidsdagen gepland waarin de werkzaamheden worden getoond. 19 maart gaat
niet door i.v.m. corona.
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