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Voor','Toord 

Voor u ligt het rapport, ~aarin het PlfnoloGisch Adviesbu1'o (PAB) 

verslag doat van sen onderzoek in opdracht van hot Instit~ut voor 

Haatschappelijk Gerich t Onde1'zoek (THGO) 1'0 onale ontwik.keling. 

Het PAB is een groep die bastaat uit studanten en medewerkers van 

de afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. Het 

,PAB heeft volgende doelstellingen: a) Hat door middel van on-

afhankelijke adviezen steunen van bcvolkip:gse;roepen bij hun akti

viteiten tot behoud van een goed leafmilieu, b) Het ve1'groten van 

inzicht bij da studenten in de prakti van de planning. 

:ret lImO regionale ontwik.:k:eling is een niet-kommersieel instituut 

dat maatschappclijke groepen en organisaties h aan vletenschap-

pelijke ondersteuning: en in de re8'io ZeelandF!est-Brabant; 

landelijk speciaal op het kbied van re;ionale ontwikkeling, ener

gievoorziening en milieu. Het THeTO ree;ionale ont\,'li~-:;:.keling heeft 

aan het PAB een onderzoeksvoorstel gedaan op verzoek van de Ver

eniging i1ilieuhygiene Zeeland (VHZ). 

De VHZ maakt zich ernstig zorgcn over de ontwikkelingen V8.n de 

aanvoer en doorvoer van LFG in hat ··'eGterscheldcge:bied. Zi,j maakt 

bovendien ernstige bez':raren tegen het momenteel gevoerde previn

ciale en nationale beleid van de overheid m.b.t. grootschalige 

aanlanding van LPG. 

ve VNZ heaft zich tot het .UTGO re[!;ionale ontVlikkeling gericht 

met de vraag te bemiddelen 'in een onderzoek naar: 

1) de beslui tvorming met be trek~;:ing to't de grootschalige LPG-aan-

landing van LPG op landelijk, provinciaal en gemeentelijk nivo en 

de rol van he t bedrij [sleven (Eurogas ITlissing::n en Dow Chemical 

Terneuzen) daarin; 

2) de aanvaardbaarheid van de LPG-keten (aanvoer, overslag, opslag, 

deorvoer en gebruik van LPG) voer het milieu en de inwoners van 

Zeeland met het oog op de veiligheid (risico's). 

In dit onderzoek is aIleen de eerste vraag betrokken. De tweede 

vraag is niet beantV'loord, omdat deze niet in de studieopzet van de 

studenten die het onderzoek hebben verricht, paste. Mogelijk kan 

in de toekomst aandacht aan deze vraa$ geschonken worden. 
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In het eerste hoofdstuk zal een inleiding op de LFG-problemu

tiel;: in Zeeland worden gegeven. In hhofdstu..J.;: 2 zal ver'Tolgens 

het verloop van het bcsluitvormingsproces rond L?G-Banlanding in 

Zeeland r vlordel1 ui te enp,ezet. 
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hoofdstuk 1. Inleiding. 

1.1 Algemeen. 

De sterke toenwne van het LPG-gebruik dateert vanaf de oliekrisis 

ui t 1972. Voor deze krisis werd L~'G gewoon afge fakkeld als e en bij

produkt van de oliewinning en raffinage. De olieprijs ward echter 

zo hoog dat het financieel aantrekkeIijk werd am LPG voortaan op 

te vangen. 

Door het grate aanbod van LPG werd het oak in ::;uropa aantrekkeIijk 
..... 

am LPG te gebruiken. Omdat het meeste LFG vanuit het MIdden-Oosten 

per zeeschip aangevoerd rnoest worden, moesten er in de Europese 

havens mogelijkheden voor LPG-aanlanding op grate schao.l komen'. 

Da t gold ook voor ?Jederl.;:;.nd, waar LPG-o.o.nvoer zowel in de n

mond als in het ';esterschelde gabied plaa tsvindt. In Zeeland wordt 

op grote schaal LPG aangeland door Eur in Vlissingen en DO'.v Che-

oical in Terneuzen {zie kaart). Eurogas verzorgt aIleen de over-en 

apslag van LPG; zij verhuurt haar tanks aan andere bedrijven (o.a. 

Shell). Dow Chemical kan als'chemisch bedrijf LPG gebruiken in het 

produ~;:tieproces. In Terneuzen gaa t het in eel'S te ins tantie dan oak 

am de aanvoer van LPG. 

In dit hoofdstuk wordt als inleiding sen korte schets van de 

betekenis van LPG voor Zeeland gegeven. In daze schets zal eerst 

op enkele, emene kenlnerken ,van LPG ingagaan worden en het gebl"uik 

en vervoer ervan. Daaropvolgerid zal worden aangegeven wat moment~ 

bekend is ov.er de risico' s en de werkgelegenheidse.ffekten van LPG) 

voor Zeeland. , Deze twee faktoren blijken 

namelijk een belangrijke rol in het besluitvormingsproces te spelen. 

Het verloop van het besluitvormingsproces heeit geleid tot 

grootschalige aanlanding van LPG in Zeeland. 

In hbofdstuk 2 zal dit verloop van het besluitvormingsproces 

beschreven worden. Het zwaartepunt van dit rapport ligt dan oak 

in dit hoofdstuk •. 
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1.2 De betekenis van LPG in Zeelnnd. 

1.2.1 Enkele kenmerken van LPG .. 

LFG (Liquid PetroleuIn Gas) is de verzamelnaam voar een aantal tot 

vloeistof gemaakte roleumgasGen, waarvan propaan en butaan de 

belangrijkste zijn.Als vloeistof heeft LPG een ldeiner volume en 

neemt dus minder opslagruimte in beslag. Om LPG vlceibaar te houde~ 

moet . dit gas sterk gekoeld of onder hoge druk bewaB.rl worden. 

Bewaart men LPG niet op een de jke manier dan neemt de 

vloeistof LPG~irQkt de vorm aan. Als ean dergelijke go.swo'U:: 

'.'tordt ontstoken, treedt int'.mse warmtestraling op. Bovendien kan no. 

::mtsteking de gaswolk loderen! Een d jke explosie van LPG 

kan, afhankelijk vo.n de hoeveelheid LPG en de 

digheden, ernstige gevolgen hebben. ~eze gevo 

selijke omstan

n kunnen varieren 

van dodelijke ong-evallen op enkele honderden meters afstand tot 

rui tbreu1;: op enkele ldlometers afc; tand~ 
De kans op on tst van ean LPG-wolk ',Jordt vergroot doordat 

LPG zwaarder is dan lucht en licht ontvlambaar i5-0 :Sen laag bij de 

grond hangende LPG-wolk zal ook eerder ontstoken worden, omdat daar 

meer ontstekingsbronnen zijno Daar komt nog bij dat de gevolgen 

laag bij de grond groter kunnen zijn. 

Een speciaal fenomeen is de BLSVE (Boiling L,iquid Ex:[)anding Va-
L 

pour Explosion)~ Eier spreekt men van wanneer een gaswolk ontstoken 

wordt en vervolgens verandert in cen snal expanderende vuurbal. 

Binnen de diameter van daze vuurbal, die enkele honderden meters 

kan bedragen, wordt alles verbrand. 

LPG kan gebruikt worden als brandstof en ala grondstof~ Als brand

stof kan LPG bijvoorbeeld gebruikt worden in au·to f s, bij de onder

vuring van grote vuurhaarden (in de metaal- en asindustrie),bij 

elektriciteitsopwekking, als flessegas in huizen, caravans of sche

pen.en voor verwarmingsdoeleinde~in de landbouw. LPG heeft als 

brandstof het voordeel, dat er mindel' luchtverontreiniging optreedt 

dan b andere brandstoffen (afhankelijk van het gebruik Minder 

uitstoot van lood, koolmonoxide en zwaveldioxide). 

Als grondstof wordt LPG o.a. in de chemische industrie gebruikt 

tar vervangin~ van nafta. 
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Er vindt op grote schaal vervoer van LPG naar de verbruikers 

1 t r· • t L-('! k' 8 p aa s. j;~ rv-vervoer an on v~er manieren ::rebeuren', 'Oer tan..l.e-• 0 ~ 

auto, per trein, per schip of per pijpleiding. Van deze vier ver-

voerswijzen is de jpleiding het veil 
:1 

t, maar pas randabel bij 

een omvangrijke doorvoer van L?G. 

In het volgende gedeelte wordt ingegaan op de risicots van LPG voor 

Zeeland en op de werkgelegenheidseffekten voor Zeeland. 

1.2.2 De risico's van LPG voor Zeeland. 

De risico's van LPG voor Zeeland worden door enkele faktoren ver'""; 

groot.Drie belangrijke f~~toren zijn de volgende: de onveilige situ

atie op de Sesterschelde, de moeilijkheid voor de Nederlandse over

heid om het Belgische verkeer op daze rivier wettelijk te rcgelen 

en het mogelijk optreden van domino-effekten o 

De ',tJesterschelde is een gevaarlijke ri vier door de grate drukte 

d ' 1" d , ... 1<' B' , j. • t en e noge sne he en waarmee gevaren wara~ •. ~Jna negen~~g procen 

Van de schepen varen naar Belgi; (o.a. Antwerpen en Gent). Deze 

schepen varen hierbij extra snel, omdat dan zander anderbreking 

door de opkomst van eb, de Belgische havens kUnnen bereiken. Anders 

zou men extra moetell wachten tot opniem'l de vloed opkomt en nu kan 

men tijdens eb in Belgi; de lading lossen. Omdat in het Westerschel-

de-gebied veal chemische industrie is gevestigdvindt bovendien veel 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 

Eet is voar de Nederlandse overheid moeilijk om deze overwegend 

.". . h h 't4- 1'" t 1 II ,..., b ttl" 'k be~g~sc e se eepvaar~ we ~e ~JK e rege en. ~r es aa name ~J' een 

Traktaat uit 1839 tuss'en beida landen, waarin o.a. aan Belgie een 

vrij e daorvaart wordt beloofd over de ~·lesterschelde. De Nederlandse 

veiligheidsvoorschriften worden al snel als een bepreking van die 

vrijheid gezien. Van Belgische zijde is men bang dat de kon..~urren

tiepositie van de Belgische havens door de voorschriften zal ver

slechteren en nen stelt zich dan ook zeer terughoudend Ope 

Ben derde faktor die de risico's van LPG kan vergroten is het op

treden .:van domino-effekten'.2. Ten gevolge van een ll..PG-ongeval kunnen 

andere installa ties zodanig beschadigd worden, clat ftige of 

explosieve stoffen vrijkonen. In Zeeland valt hierbij te denken 

aan schade aan schepen met gevaarlijke stoffen aan boord, chemische 
13 

industrie en de kerncentrale in Borssele. 
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1.2.~ De werkgelegenheidseffekten van LP3 in Zeeland Q 

Bij de aanlanding van LPG zijn slechts weinig mansen werkzaam. 

Als Eurogas in de toekemst op volle teeren draait, dan zullon er 

.... . t· b" d..;t· , . . -'". d' t ,,14 rT t ongeveer "acn ~g personen lJ ::.. ocarlJ.:.::.n lens zlJn. ne 

direktc Illerkgelegenheidsef:fkt van LPG is dus niet zo groot. 

Het indirekte werkgelegenhcid~effekt is afhankeIijk van het 

gebruik van LPG. De twee grootste gebruikers van LPG zijn op dit 

moment de automobilisten en de chemische industrie. Van het LPG-

geb door auromobilisten n weinig legenheidseffekten 

te verwachten voor Zeeland. Het gebruik van LPG door de chemische 

industrie zou weI ge kunnen hebben voor de werkgelegenheid 

in Zeeland. 

Op dit moment is de chelnische industrie naast de aardolie- en 

metaalindustrie in Zeeland Zaer sterk vertegenwoordigd in verge-

1 .. , . ... H d . 1 ,1£ D't b1' '1 t ..... ondprs+a",'nde t.<:>bel. _lJKlng me \.. .,e er ana. 'l _lJK Ul" _ v ~ ~ 

Tabel 1: De aandelen Van de bedrijfsklassen met chemische industrie 

Der indikator in Zeeland en in Nederland o -~ 

1 r:dikator I HedriJf:>klasse I procGntueel procentuael Datum 
I aandeel in aandeel in 
I Zeeland Nederland 

I 
AANTAL WERK- cllE!I"ische, ailrd- , 
NBMERS IN DE olie- ell J<UllSt- 2J,6 ~; 9,3 \". 31-3-78 

I INDlJSTRIJ:: vezelindustrie 
I 

BRUTQ PRODUKT I cheillische, aard-
OJ ie-t.kunstve-.-

J 1-1~7' zal-, rub~ber- en 14,6 ~ 9.5 % 
~unststorverwar-

l{ende ind"strie 

IltYEST£RINGEl\ ! ch tlrnische en 
IN Y.,ASTE AKJ. j aardolieindus- 8.:3 % 53 % J 1-1a.:7c 
TIYA . trie 

Bron: ~egionale ekonomische jaarcijfers van het CBSo 

Door gebrekkig cijfermateriaal kond2n geen recentere gegevens 

vermeld worden. Om dezelfde reden kon de chemische industrie als 

bedrijfsklaase niet apart genomen worden. 

Toch b jk~ uit deze tabel duidelijk dat de chemische industrie 

(en aardolie industrie) in Zeeland zeer sterk vertegenwoordigd i,s. 

Het aandeel van de bedrijfsklassen met chemische industrie in 

het tot ale aantal werknemers in de industrie is in Zeeland veel 

groter dan in heel Nederiand; 23,6 % tegen 9,3%. 
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Hetaandeel van o.a. chemische indu3trie in het bruto regionaal 

produkt van Zeeland is ook groter dan het aandeel in het bruto 

nationaal pr_o.duktj 11+,6% tegen 9,5~~. 

De indikator lIinvestering.;:;n in vaste aktiva" in tabel 1 geeft 

een zelfde beeld te zien. De aardolie- en chemische industrie heeft 

in Zeeland procebtueel veel meer geinvesteerd dan in Nederland (resp_ 

83% en 53%. 

Een belangrijk deel van de werkgelegenheid in de chemische in

d:"lstrie wordt verzorgd door Dow Chemical terneuzen.Jit bedrijf is 

van plan om op grote schaal LPG aan te voeren. LPG kan in dit be-

drijf op grote schaal gebruikt worden ter vervanging van nafta. 

Met de mogelijkheid LPG aan te landen, kan men r8ageren op verande-

ringen in de prijsverhouding tussen LPG en naita. Eiermee'kan men 

internatione1e konkurrentiepositie handhaven en dus ook de be

staande werkgelegenheid. Iiieuwe werkselegenheid \'lOrdt nauwe ks 

gecreeerd. 

De enige bedrijvlgheid die mogclijk op grote schaal op L~G in 

Zeeland afkomt, is chemische industrie~ De 

eenzijdige industriele strulduur van Zeeland wo::.'dt :1ier 

door versterkt. Deze eenzijdigeheid brengt enkale grote nadelen 

t . h 16 me z~c mee: 

- De werkgelegenheid in de chemische indu3trie is verdeeld over 

een klein aantal,grote internationale concerns. Ze and is wat 

betreft de werkgelegenheid sterk afha!L'--celijk van deze concerns, die 

meestal hun hoofdkantoor in het bui tenland hebben (Dow Chemical . , 

heeft bijvoorbeeld het hoofdkantoor in ,de Verenigde staten). 

- Het milieu wordt sterk bedreigd door de chemische industrie. 

Deze industrie gebruikt zeer veel terrain en energie. Bovendien 

zijn er veel gevaarlijke stoffen in omloop, worat de lucht veront

reiningd en komen er veel chemische afvalstoffenvrij. 

- Daarnaast dragen de investeringen in de chemie een kapitaalinten

sief karakter. Dat wil zeggen dat er vooral wordt geinvesteerd in 

dure installaties die relatief weinig werkgelegenheid opleveren. 

Gezien de huidige ekonomische situatie mag door LPG-aanlanding 

geen uitbreiding in de chemische industrie verwacht worden, hoeguit 

handhaving van bestaande werkgelegenheid (argument/dreigement van 

Dow Chemical). Momenteel speelt LPG, behalve voer Dow, in Zeeland 
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nauwelijks een rol in de chemische indus e. Vol~ans de hear Van 

de Luitgarerr, direktaur Van ~urogas, wordt LPG in de naaste toe

komst vooral als brandstof gebruikt. 

~et is niet precies duidelijk wat de effekten VDn LPG op de 

werkgelegenheid in Zeeland zijn. \';el is duidelijk, da t deze e ffek

ten varal in de chemische industria kunnen optrcden. 
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oofdstuk 2 Het verloop van het besluitvormingsproces rond LPG-aanl<lnding in 

Zeeland. 

201 Inleiding 

In di t hoofdst u.1z wordt he t verloop van het besl ui tvormingsproces t. a. v 

grootschalige aanlanding en doorvoer van LPG in Zeeland. 

~erst wordt ingegaan op de vraag hoe de LPG-aanlanding wettelijk 

geregeld iso De aspekten die hierbij aan de erde komen, zijn: de 

inhoud van de wettelijke lingen, het verant~oordelijke ministe-

rie en het toezichthoudendc overheidsnivo. De same tussen de 

wettelijke regelingen zal veoral tersprakc komen bij de behande

ling van de belangrijkste vergunningenprocedurcs; bou~-en hinderwet-

vergunningen. 

Daaropvolgend vordt ingegaan op de vraa~ inhoeverre de lokatie

keuze van het bedrijfsleven beperkt is doer de wcttelijke regelingcn. 

Er zal aangegeven varden hoe de vestigingsplaatskeuzes van Eurogas 

en Do~ Chemical ijn ontstaan en hoe deze bedrijven hobben gerea

gaerd in de vergunningenprocedures. 

Vorvolgens wordt het LP3-beleid V<ln de overheid behandeld. Daarbij 

zal 'Norden ingeca&n 01" de vr';.ag in hoeverre het baleid beinvloed is 

door de gebrel:ige ~ettelijke regelingen en de lokatiekeuzes van hot 

bedrijfsleven. Het zuaartcpunt is hierb komen to op het 

rijksbeleid. De houdi van de lokale ovorheden (provincie, gemeen-

tes en Eavenschap Vlissingen) zal globaal aangegeven worden. 

De ins~)raak voor de Zeeuwse 'bevollr..ing is onderzocht om te weten 

te komen in hoeverre de zeeuwse bevolking de vestigingsplaatskeuze 

van de LPG-aanlandingsplaats heeft beinvloed. 

Aan het slot van dit hoofdstuk zullen kart de koruclusies gegeven 

worden. 

2.2 De wettelijke regelingen met betrekking tot LPG.aanlanding. 

De belangri e wet ten. 

De belangrijkste wetten op nationaal die o.a. van betrekking zijn op 

LPG-aanlanding zijn de wet selektieve investeringspremieregeling, de 

-11-



wet gevaarlijke stoffen, de hinderwet, de wet op de ruimtelijke 

ordening en de woningvlI:t19 Daarn~,aGt spelGn ook internationale 'ler

voersregels een belangrijke role Hieronder voIgt een korte beschrij

'ling van deze wettelijke regel n. 

- De Wet Selektie'le Investe 

In daze wet wor~en de subsidies bij nieuw'lestiging van een bedrijf 

geregeld. Bij het a ven van de vergunningen en subsidies het 

kader van deze wet kunnen echter nauwelijks voorwaarden teld 

worden, bijvoorbeeld ten aanz:1.en van de toegankelijkheid ("open 

lc:arak.tertl) van een T "'(' terml..' '1"1 e a' , '", 1~ LPG 2. ~ - ~~u- l~ n e W1J~e van a voer van .. ~. ~n 

de LPG-nota wordt voorkeur uitgesproken voor afvoer van per 

pijpleiding en t Ii id van een LPG-terminal voor alle 

grootgebruikers van LPG~ 

De verantwoorde k~eid ~n het toezicht op nalevingvan daze wet 

liggen bij het ministerie van Ekonomische Zakeno 

- De wet Gevaarli .$toffan. 

Deze Viet fungeart als raamwet voor andere regelingen. Per vervoers

wijze van LPG is een andere regeling van kracht. Er is op het ogen

blik een wet in voorbereiding (de wet vervoer ge stoffen), 

die al deze regelingen in zich verenigt, omdat men beseft dat de 

huidige regelingen te kort\schieten1 De huidiga rege n hebben 

voor'al betrekk.ing op technische inrichting van de vervoersmid-

delen. Voor het LPG-vervoer zelf vordt ~Gen ~epaalde route voorge~chre 
'len. Met daze wet kan bovendien ook niet de te vervoerswijze 

verplicht worden, teld •. 

. De verantwoordelijkheid en het toezi~ht op naleving van deze wet 

liggen bij het ministerie van Verkeer en ',~~aterstaato 

-rDe¢.ndehvet. 

Praktisch elk bedrijf heeft een hinderwetvergun.ning nodig, als zij 

in werking wil treden~ Zo is ook een 1PG-aanlandingsplaats hinder

wetplichtig.ln het kader van de hinderwet wordt gekeken naar de 

schade of hind.er die wordt toesebracht door het ftUl.1.ctioneren van de 

betreffende chting aan de direkte omge • In de vergunningen-

procedures b de vestiging van de ZeeUVlse LPG-tanks is geen aan-

dacht gescholli~en aan de vervoersstromen Van LPG, ofschoon deze 

onlosma..1{elijk verbonden zijn ;:-,an de ves 
6 

plaats. 
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De verant~oordclijkheid voar deze!~0t gt bij het ministarie van 

Volksg;czoD-dheid en Hilieuhygi~ne. Het toezicht op naleving Van deze 

wet ligt bij gemeenta en provincia; zij behandalen de vergunning-

aanvrageno 

- De wet op de ruimtelijke ordening. 

Met behulp van deze wet kan de overheid' t belaid ten aanzien van 

de ruir.ttelijke ol1t'llik.1.celing, van cen bcpaald gcol.cn vastleggen in be

stemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen habben direkte rechtskracht 

en elk gebruik Van ,de ruiBte moet voldoen aan dt; in deze plannen CLDn

gegeven bestel::1ming. De bestenunings)lannen '.','orden opgesteld op ge

meentelijk nivo, maar Boeten weI pasGen in het prov±nciaal en natio

naal ruimtelijk baleid. 

::)e verantwoordelijl~heid voor daze wet bij het ministerie 

van Volkshuisvesting en ']uimtelijke Ordening. Het toezicht op nale

'ling van deze wet ligt in cerste instantie bij de gemeentej de 

gemeente toetst de aanvragen voor een bouwvergunning aan de beatem

mingsplannen. 

- De Woningwet. 

In demwet worden norman en voorschriften gest 

daze zijn vooral bouwtechnisch van aard. 

- Internationale vervoersregels. 

aan de bebouwing; 

~e I.M.C.O. (International Maritime Consultive Organisation), een 

onlerafde ling van de Verenigde Naties, hee ft eisen gesteld aan de 

k,onstruktie en het ge bruik van gas tankers. Di t zij n ech ter minimum 

eisen vanwge het, interna tionale karakter van de I.H. C.cr.; men wil 

geen konkurrentievervalsinl. 

De belangrijkste bepalingen voor grensoverschrijdend verkeer staan 

in het Acoord europeen reltif aux transports des marchandises Dan

gereuses par Route en in het Accord europeen relatif auxtransports , 
marchandises Dangereuses par voie de Navigat~on sur Ie Rhin (ADR 

en ADNRf. In deze internationale afspraken:wordt o.a. de codering 

en de d~araan verbonden voorschriften en bepalingen 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen gengeld.'Er bestaat echter 

geen internationale meldingsplicht. Omdat men echter ook hier bang 

is voor konkurrentievervalsing, zijn deze regelingen naar Neder

landse begrippen niet streng. Kontrole op naleving van deze rege

lingen berust bij een speciaal Korps ~ontroleurs Gevaarlijke Stof

fen. 



De belangrijkste vergunningenproced ures. 

De twee belangrijkste vergunningen die moeten worden aangevraagd, 

zijn de hinderwetvergunning en de bouwvergunning. 

Zen bouwvergunning 'xordt verleend unnneer is voldD.an aan de voor

waarden uit de wet op de ruimtelijke ordening en de woningwet. 

Belangrijk bezwaar hierbij is, datfbij de beh~nd~ling van de aan

vrang voor een vergunning niet gekeken hoeft te worden naar moge

lijke nadelen voor het milieu. In een bouwvergunning wordt slechts 

toestemming gegeven voor de bouw van insta~~aties of gebouvien, 

b '110 en niet voor het ge rUlKo Pas als de installatics of geboulHen al 

gebouwd waren, hoefde men een hinderwetvergunning aan te vragen voor 

het gebruik. ~r bestond nauwelijks een koppeling tUBsen hinderwet

vergunning en bouv!vergunning. Achteraf werd een vergunnj.ng in het 

kader Van de hinderwet in de prci:tijk weI verleendj gebouwen zijn 

er immers om gebruikt te worden. 

Naast de gebreJ.rJ.dge koppelin,g tussen bouw- en hinderVletvergunning 

is er nog een belangrijke tekortkoming in de wet. Als de aanvraag 

voor een hinderwetvergunning werd behandeld, hield men geen rekening 

met de vervoersstromen. In het geval van een LFG-aanlandingsplaats 

is dit zeer belangrijk, omdat juist de aan- en afvoer stromen van 
11 

LPG voor de grootste gevaren zorgen. Het ontbreken Van een samenhang 

tUBsen de bou~vergunning, de vervoerswetgeving en de Hinderwet is 

extra nadelig, omdat de wettelijke regeling van het LPG-vervoer zeer 

gebrekldg is. 

2.2.3 De toekomstige wettelijke regelingen. 

De samenhang tussen de wettelijke regelingen op LPG-gebied is niet 

groote Er zijn vier verschillende ministeries verantwoordelijk voor 

de wettelijke regelingen. Bovendien vindt toezicht op naleving van 

deze wetten plaats op veel verschillende overheidsnivo's. Door deze 

versnippering over overheidsinstanties wordt de samenhang ook niet 

bevorderdo 

Tegenwoordig bestaat er weI een koppeling tUBsen Hinderwet- en, 

bouwvergunning. Zo heeft bijvoorbeeld E~rogas reeds voor de bouw 

van haar Grote tanks een Hinderwetvergunning aangevraagd. 

-14-



·De aver-heid beseft dat de wcttelijke regeling v::m met name het 

LPG-vcrvoer zeer gebrekkig iJ~ Er is dan oak een nieuwe wet in 

voor-bereiding die het vervoer van gevaarlijke stoffen beter moet 

regelen. Het duurt eehter nogenige tijd voordat deze nieuwe 

wet in werking treedt. Je ontwikkelingen op LPG-gabied gaan eehter 

gewoon door. Daarom hecft men in december 1980 een wetsontwerp in

gediend om toch.op Korte termijn het LPG-vcrvoer te rcgelen. Deze 

!lnoodwet" (wet aanvullende regels inzc.ke LPG) is helaas nag steeds 

niet in werking getreden, a.a. vanwege de parlell1entsverkiezingcnvan 
13 . I~ 

1981. Oak zijn de meningen nag verdeeld over de il1.houd van de wet. 

2.2.4 Konklusie metbetrekking tot de ~ettelijke regelingen~ 

Konkluderend kan gesteld worden dat de wettelijke regelingen zeer 

gebrekkig zijn,ook door het ontbreken van enige samenhang. Sen ver

betering hiervan is in het vooruitzieht gesteld, maar zal nog weI 

enige tijd ap zich laten wachten. 

2.5 Je lokatiekeuze van het bedrijfsleven. 

2.3.1 De lokatiekeuze van Eurogas Vlissingen" 

Euragas is een bedrijf dat opslagkapasiteit voor LPG verhuurt. 

Door het bedrijf zelf wordt geen LPG gebruikt of aangevoerd. Uit 
. 15 

een interview met de direl:teur van 3urogas, de heer Van de Luitgaren, 

is duidelijk naar voren gekomen hoe de .lokatiekeuze tat stand is 

gekomen" 

De eerste plannen bij Eurogas kwamen op, nadat in het Midden

Oosten grote investerihgen waren gedaan om LPG niet Ianger af te 

fakkelen, maar ap te vangeno Eurogas voorzag een st0rke ontwikke

ling van de LPG-aanvoer naar Europa en daarmee ook een grote be

hoefte aan opslagkapasiteit. Deze apslagkapasiteit zou bij een ~ 

zeehaven moeten komen te liggen,en Eurogas onderzocht dan ook de 
, 

magelijkheden van Duinkereken tot &an ·!!ilhelmshaven. Nadat aan zefer 

(veel bedrijven in~de Rijn-Schelde-delta bezoeken waren afgelegd, 

koos men Vlissingen als gunstigste lokatie voor een LPG-aanlandings

plaats .. :"e belangrijkste faktoren die deze keuze bepaalde,waren: 

de gunstige ligging ten opzichte van Rotterdam en Antwerpen, de 



gunstige ligging ten opzichte Van het achterland (o.a. het Ruhr

gebied) en hat "gunstige ondernerners~dimaat!l in Vlissingen. 

Uit deze uiteenzetting door. de heer Van de Luitgaren blijkt dat 

de vcstigingsplaatskeuze vooral op grand van ekonomische motieven 

is sedaan. De ve idsGituatie op de "'esterschelde speelde geon 

1 . d t.... t '1' d k I 6' ro_ ~n e Ovs anaKom~ng van e euze. 

am deze keuze ook werkelijk uit te kunnen voeren moeet Zurogas 

eehter weI aan de wettelijke verplichtingen valdoen. Er ruoest a.a. 

een bauw- en een hinderwetvergunning worden aangevraagd. 

De aanvraag vaor een bOW:lvergunning voar de LPG-tanks van Eurogas 

hoefde slechts getoetst te worden aan de woningwet. Het terrein van 

Zurogas ligt op het grondgeb~ed van twee gemeentes, Vlissing~n en 

Borssele.Voor het Vlissing53 deel geldt een bestemmingsplan, dat 

weliswaar verouderd is, maar aangeeft dat de bestemming zeehaven

industria is. Op dit deel ,waar verder weinig voorschriften vo6r 

gelden, is het kantoor van Eurogas gevestigd. Voor het gron4gebied 

van Borssele, waarop de LPG-tanks van Surogas gebouwd zouden 'Norden, 

gold geen bestemmingsplan. De bow:l van deze tanks hoe fde dan ook f 

slechts aan de woningwet getoetst te worden. 

Toen de opslagtanks er eenmaal standen, hoafde pas een hinderwet

vergunning aangevraagd te wo~deno De investeringen bedroegen toen 

reeds ettelijke miljoenenQ De vergunning is vervolgens verleend. 

Toen de zes LPG-tanks reeds enige tijd in bedrijf waren, besloat 

Eurob'as om ui t tebreiden 0 Hen vroeg nu weI van te voren een hil:der

wetvergunning aan om de opslagkapasiteit van 18.000m3 te vergroten 

tot 306.000m3 • De direkteur-generaal van milieuhygiene 

van het ministerie van Volks zondheid en r''Lilieuhygiene had zoveel 

kritiek op de plannen van Euroga~~ dat dit bedrijf beeloot om deze 

plannen te wijZigeJ~ De opzet van de ~lannen bleef wel grootsehalig, 

maar in mindere mate (eerst 306.000m3 , nu 2380000m3). Bovendien 

·kwam -men ook- nog t.egemoet El,-,;n andere vporal technische eisen van 

de direliteur-generaal van milieuhygiene. 

Deze tegemoetkoming van Eurogas viel in goede aarde en de vergun

ningen werden verleend .. Ook de reeds in bedrijf zijnde zes drukop

slagtanks van Eurogas waren een argument voor de goedkeuring. 



2.4 

2.4.1 

De lokatiekeuze van Dow Chemical Terneuzen. 

Bij Dow Chemical is de vestiginGsplaatskeuze heel anders tot stand 

gekomen. Dow Chemical had reeds een zeer groot. chemisch produktie

kompleks in terneuzen gevestigd. LPG kon in dit 

worden ter van nafta. Door de grote prijsscholiLmc n 

Op de markt voo~ LPG en nafta, was en is het financieel zeer aan-

om op b momenten van nafta over te schakelen op 

LPG en 
19 

erd. Daarom wilde Dow Chemical in Terneuzen op grote 

schaal LPG aanlanden. 

De overheid leek Behter niet be reid vergunningen af te gaven, 

vanwege de onveilige situatie op de ~esterschelde. Bovendien wilde 

men de aanlanding van L.?G konsentreren~O Dow Chemical :::-eageerd'e op 

deze plannen van de rijksoverheid door te dreigen met een verlies 

va.n 2. tot 3.000 arbeidsplaatsen. Om internat 

konkurreren moest Dow Chemical kunnen reageren ?p de 
2.1 

ding tussen LPG en nafta. 

Dow Chemical heeft u±teindelijk de vereiste ve 

te kunnen 

jsverhou-

n gekregen, 

omdat oak andere grootgebruikers van LPG dit sas zelf wilden aanlan-

den (o.a. Oxirane i.n de ~ijnr!lond). Aa.n de hinden:stver is 

wei de voor~aarde gekoppeld dat Jow Chemical geen LPG zou doorvoe-

rene Het bedrijf gaeft eehter toe dat zij toeh LPG doorvoert wanneer 

dit te duur is om in het produktieproces te r~n heeft in 

december 1981 daarvoor sen verg~nning aangcvraagd GS in Zeeland 

e. met betrekking tot de lol;:atiekeuze van he t bedrij fsleven. 

Zowel als Dow Chemical hebben gebruik gemaakt van hun vrij-

heid am de voar hen gunstigste lokatie voar een LPG-aa landings~ 

plaats te kiezen. Hun keuze lieten zij hierbij vooral afhangen van 

ekonomische motieven (winstmogelijkheden). 

Het LPG-beleid van de overheid. 

inleiding. 

Het LPG-beleid van de overheid wordt vooral op rijksnivo gevormd. 

Op rijksnivo liggen de belangrijkste mogelijkheden om de opslag 
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en.·het vervoer van LPG I'lettelijk te r n~3 Allere erst wordt daar-

om ingegaan op het beleid ten aanzien van LPG van de verschillende 

ministerieso De ministeries die ala b jkste naar voren zijn 

gekomen, zijn Skonomische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Volksge

zondheid en MIlieuhygi~ne en Volkshuisvesting en ~uimtelijke Orde

ning. 

De l~kale overheden (provincie, gemeentes en Havenschappen) heb

ben geen duidelijk beleid geformuleerd ten aanzien van de LPG-ont

wikkelingen. 'Daarom zal slechts globaal de houding aa..."1ge!S9v·en worden 

tegenover de L?G-ontwi1<-..kelingen. 

2.4.2 Het LPG-beleid van het rijk. 

2.4.2.1 Het LPG-beleid van het rijk van 1972 tot aan 1979. 

rIa de oliekrisis in 1972 besefte men in Nederland dat de beschik-

baarheid van ene eindig was. Door het ministerie van Ekonomische 

Zaken werd als reaktie op de krisis sen nota opgesteld over het te 

voeren erYrgiebe in deze nota nog niet 

letterlijk ter sprake, want LFG moest als energiebron nog opkomen. 

riel spelen e e doelstellingen uit deze nota een belangrijke rol 
r 

in de houding ten aanzien van LPG Deze doelstellingen zijn: 
• 

- er moeten nieuwe energiebronnen ontwik..1.celd worden. 

- er moet e plaatsvinden van het energiegebruik over ener-

giebronnen en 

~ bij de Nederlandse ~ne~~iebuishouding moet zoveel mogelijk h~t 

Nederlandse bedrijfsleven betrokken worden. _~~. 

l- in ~lektriciteitscentrales moet maer bruik worden gemaakt van 

kolen en kernenergie •. 

Deze doelstellingen maken duidelijk dat het ministerie positief 

tegenover de LPG-aanvoer door partikuliere bedrijven zou staan~ 

Bovendien kan gekonkludeerd worden dat het gebruik van het relatief 

schone LPG in elektriciteitscentrales niet bevorderd zou worden. 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat draagt de verantwoording 

voor het verkeers- en vervoersbeleid van de overheid o Hieronder valt 

ook de regeling van het LPG vervoer. Het Struktuurschema Verkeer en 
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onde~ ~e e ~StG ~er~n~~oorieli~~~eii Van de 

minister vun Verkeer en terstaat val , ~elit Over iit verkeers-

en ve=voersbeleid he 

vsrvoers~ijze moet gelet 

-;te ~~s op de ren~~til teit. 

~osten van het verkeers- en vervoersbeleid maeten in princi-

:e a~n gebruikers in rekening worden gebracht. 

op de over~eid6middelen moet worden beperkt. 

~ean grote investe za~ deen on hat LPG-vervoer te 

ma~en, hijvG rbaeld door de aanle~ van sen J • ~eze inves-

:e n laat zij over aan het bedrij sleven, dat natuurlijk in 

eers e instan:ie op de rentabiliteit let. 

e t t:inis terie v,:::n ,; er}:e er 61J. "a terstaa t be 

h : opstellen van een 0ett lij~e rege vrxr he t Ve"l.""lo-ar van ge-

v~a-lijke 3 offen. Let verVOer' v&n ,gcvB.p .. rlijlce stoffen ve r 

vervoer gevearlijke stoff2U de 

8:of12n 'Ie 

van het ministerie 'Ibn 1oltsg2zonci~eid en 

'Opt beleid ~u~ dit Qinisterie is dan og~ gericht 0D tet z07eel ~oge-

cor tat ~inisterie van Volkshuisves en ~ui~telijke Cr~e 

beleid Q 

::et LPG-beleid Van (et rijk van 1 9 tot 1981. 

n 1979 vond een in ie van het L?G-beleid van he~ rijk plaats • 

.os ministeries van ::konomiscte Zaken, ;Terkeer en ~'!aterstaat en 

7oH:sgezondteid en ::ilieuhygiene brac~"lten gezamenli 

uit. ~·"i,?ron6.er \'forit in r:"ct ~:or~ net beleids~D,cier uit daze nota 

komen, bijzonder in ha~ belung van de chemische industria. 

")eze grootschal 2.3.!'llanding lHoe t entreerd plaatsvinden 



2.4.2.3 

De gunstigste lokatie is aan de wal, omciat een buitencaatse 

gasterminal iJla8.:r'schijnlijk te duur zal ','lOrden voor d<p. oycrheid~ 

- }~en grootschalige LPG-terminal moet een flopenll karr:d,:ter hebben, 

zodat grootverbruikers van LPG per pijple 

kunnen betrekken. 

dit bas hieruit 

- Voor omvangrijke doorvoer komt de buisleiding het eerst in aan-

merking •. 

Er wordt in de LPG-nota weliswaar nog geen definitieve lokatie

keuze voor een LPG-aanlandingsplaats gedaan, maar duidelijk vlordt 

dat er sen voorkeur is voor de Rijnrnond. ~)eze voorkeur bestaat op 

grond van de nautische 'lei id op de aal1voerroutes, het daar 

aanwezige conglomeraat van grootvarbruike~svan LPG en de direkte 

bereikbaarheid vanuit n zee. novel' de grootschalige aanvoer 

van LPG via de "esterschelde staat men sceptisch ys.nr/ege de veilig-

heidssituatie op deze rivier. 

De defi eve lo~&tiekeuze zou pas gsdaan worden na een 

risico-analyse van de LPG-katen, uitgevoerd door het TNO-instituut. 

Uit dit onderzoek is tot nu toe naar voren gekomen dat een LPG-

aan1andingsplaats in het ~est~rschelde 

meebrengt dan in de Rijnmondo 

Het LPG-be1eid van hat rijk vanaf 1981. 

ed meer risico's met zich 

In 1981 wijzigt het be1eid Van het rijk zich sterk. Zowel EU:r'ogas 

als Dow C.hemical mogen LPG aanlanden. Eurogas heaft toestemming ge-

kregen.om naast de Rijnmond als grootscha1ige aan1andingsplaats van 

LPG te dienen, waarvan andere bedrijven LPG kunnen betrekkeno 
- G 

l! Een enkele termina1"Zwerd uitgelegd als minstens twae LPG-terminals. 

Dow Chemical heeft toestemming voor LPG-aanlanding gekregan, omdat 

zij grootverbruiker Van LPG is, en in principe geen LPG doorvoert. 

Ook Oxirane in de Rijnmond heeft daze goedkeuring gekregen. 

Door deze goedkeuringen wordt de nagestraefde konsentratie van 

LPG-aanlanding sterk verminderd. Bovendien zijn door de goedkeuring 

~an de\Zeeuwse LPG-aan1anding de plannen voor een LPG-terminal in 

de Rijnmond op 10sse schroeven komen te, staal? Er kan dan ook ge

konkludeerd worden dat het beleid van het rijk, aangegeven in de 

LPG-nota uit 1979, sterk omgebogen is. 
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2.4.3 De houding van de lokale overheden. 

De houding van provincie en gemeentes werd gekenmerkt door een 

zekere mate van passiviteit. Zowel provinciale ala gemeentelijke 

overheden wijzen naar het rijk als belangrijkste opstcller van 

het LFG-1le leid 0 

De provinciale overheid van Zeeland staat niet af~erig tegenover 

de LPG-ontwi:kkelingen in Zeelc.nd. Dat bleel~ uit een gcsprek tussen 
--1 Ln '1 l' JO twee ge depute erden en vier ministers over '..leze .l'G-on tvnKke ~ngen. 

De ministers zegden goedkeuring van de Zeeuwse ac.nlanding van LPG 

toe en de twee gedeputeerden waren tevreden over de resultateh van 

het gesprek. OnlanG8 zei gedeputeerde Don hierover:"( ••• ) dat er 

yan Zeeland uit oorspro~relijk gevochten is voor de aan- en afvoer 

van LPG bij :~urogas en de aanvoer van LPG als grondstof bij Dow. II 

Eeen echt L?G-beleid voert de provinciale overheid van 

Zeeland niet, omdat dit als een taak van het rijkwordt gezien. 

De gemeentelijke overheden van Terneuzcn, Vlissingen en Borssele 

hebben geen duidelijke afkeer van LPG-aanlanding. 3urgemeester 

Ockelocn van Terneuzen heeft zelfs gezegd dat het rijk er alles aan 
31 

moet doen om Dow Chemical van vold~ende grondstotfen te voorzien. 

De direkteur van Eurogas, de heer Van de Luitgaren prees het gunsti-

d 
.32 

ge on ernemersklimaat in Vlissingen. 

Een bijzondere lokale overheid is het Eavenschap Vlissingen. Dit 

orgaan heeft als taak het beheren en exploiteren van de haven van 

Vlissingen
3
•
3 Di t betekent o. a.' da t zij de havenwerken moe t onderhou

den, havenvoorschriften kan opstellen eh haventerreinen uit kan ge

yen. Met deze instrumenten zou liet Havenschap in zekere mate een 

LPG-beleid kunnen vo~ren. 

Het Havenschap Vlissingen blijkt een Groot deel van haar inkom-

sten uit de op- en overslag van LPG te verkrijgen (het afgelopen jaar 

twee miljoen gulden van het totale havengeld van 8,7 miljoen gul

denr;van dit havengeld levert de boord-boord-overslag 1,4 miljoen. 

De direkteur van het Havenschap Vlissingen, de heer Van Konijnen

burg, benadrukte het ekonomisch belang van de LPG-aktiviteiten. 

Het Eavenschap is bepaald niet afkerig Van de inkomsten door de 

boord-boord-overslag en de aanlandingvan LPG in het algemeen. 
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Deze positieve houding tegenover de LPG-aanlanding lijkt echter in 

eerste instantie bepaald door de jaarlijkse tekorten VQn het Haven

schapo Er treedt immers zaer veel renteverlies door leegliggende 

terreinen 
3S 

op .. 

De inspraak van. de Zeeuwse bevolking. 

Dc inspraakregeling. 

De inspraak is aIleen Geregeld op het gebied van de ruimtelijke 

ordening. Als er een ruimtelijk plan is opgesteld, wordt dat ter 

inzagegel • Iedereen heeit dan gedurende ~en maand de mogelijk-

heid om bezwaren in te dienen'bij de gemeente. 

Het ruimtelijk beleid van de overheid wordt daarmee niet in 

eerste instantie door de Zeeuwse bevolking gevormd. Bij de .LPG-

aanlanding in Zeeland speelt deze inspraak mogelijkhaid geen rol, 

omdat de plannen reeds waren opgesteld en vas gd toen er nag 

geen sprake van LPG-aanlanding was. 

Op een andere manier is de inspraak voor de Zeeuwse bevolking bij 

de LPG-aanlanding niet geregeld. De Zeeuwse bevolking heaft het 

LPG-beleid van de overheid niet officieel kunnen beinvloeden. 

De beroepsprocedures. 

De enige mogelijkheid voor de Zeeuwse bevolking om de LPG-ontvlikke

lingen tegen te houden, lag in het protesteren tegen het verlenen 

van bouw- en hinderwetvergunningen. 

Sinds 1976 kan men in beroep gaan tegen overheidsbeschikkingen 

als het verlenen van vergunningen bij de Afdeling ~echtspraak van 

de Raad van State op grond van de ';jet Administratieve Rechtspraak 

Overheidsbeschikkingen (AROB). 

Door de eerder .reeds aangegeven gebrekkigheid van de wettelijke 

regelingen hadden deze protesten in de vorm van beroepsschriften 

weinig zin. Nen kan door het starten van beroepsprocedures tegen 

het verlenen van hinderwetvergunningen de L7'G-ontwik..1{elingen aIleen 

wat langer uitstellen • 
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De inspraak bij het Havens Vlissingen. 

Het Havenschap speelt een be jke rol in de ontwi!<:ke 

een haven en haeft dan ook grate invloed op UC ~LFG-akt 

een·haven. 

van 

eieen in 

Op het handelen van het Havenschap Vlissingen is echter geen 

demokratische kontrole mog jk
3
•
6 De laden van het Havens zijn 

tig van verschillende overheidsinstanties, op rijksnivo, 

provinciaal nivo en gemeenta nivoo Daze leden worden 

door deze instanties benoemd en dus niet rechtstreeks 

en door de lokale be • Bovendien 

is er bij het Havens geen kozcn kantrolelichaam, ~ ap 

rijksni vo de T".'e'ede Kar1cr, op pravinciaal ni va de Provi,nciale Sta

ten en op gemeentelijk niva de gemeenteraad. 

~el bestaat er bij het Havenschap een advieskommissie met ver-

tegenwoordigers uit het fsleven. De rest Van de lokalc be-

volking kan echter geen invloed of kantrale uitoefenen op het 

handelen van het Eavenschap singen. 

Kanklusie over de inspraak van de Zeeuwse bevolking. 

De inspraakmogelijkheid voar de Zeeuwse bevoh:ing is minimaal ge

weest. Op geen enkele manier heaft zij invloed uit kunnen oefenen 

op de,LPG-ontwikkelingen in Zeeland o 



2.6 Konklusie over het verloop van hat besluitvorminGGproces rand 

LPG-aanlanding. 

De wettelijke regelingen op het gabied van LPG-aanlandin; zijn 

zeer gebrekkig, ook door het ontbreken van een saruenhang. Aan 

de vestiging van een LPG-aanlandingsplaats kunnen geen voor~chrif

ten verbon.~en norden mGt betrekl:ing tot O.a. de r:ijze van L)G

aivoer en de toego.nl<:elijkhcid Van een LPG-ter:ninal voor LPG

grootgebruikers. 

De ve::"voerz\vetge m.b.t. LPG is zeer gebrekkig. ~r Hordt 

geen verplichte route voor LPG aangegeven; de voorschriften hebben 

vooral betrekking op de tec~nische inrichting van de vervoers:nid-

delen. De internationale vervoerswetgeving toont erns ge1Jre -

ken; door de internationale samcnwe 

strange voorschriften aangehouden. 

worden mcestal de minst 

Col: de milie ving toont veel gebreken. 3en hindervetver-

gunning voar een bepaalde inrichtirig hoeide tot voer kort pas 

aangevraagd te ~orden ala de inricht reeds g200uvld VIas. In de 

behandeling van een verzoe!: em een hinderwetvergunning mog-en bo-

vendian de door de inricht 

betrokken vJOrden. 

opgeroepen vervoersstro~en niet 

Op geen enkele manier kan dus de vailigste route en vervoerswijze 

van LPG ve ht gesteld worden. 

Van deze gebrekldge "'Jettelijke reg-elingen hecft het bedrij fs

leven gebruik gemaakt. Zurogas Vlis5in6en heeft bij het verzoek 

om een bouwvergunning gebruik gemaakt van de scr:eiding tus.3en 

bouw- en hinderwetvergunning. De bouwvergunning r:J.oest varleend 

worden, want het ging tenslotte om de bouw van lege tanks zonder 

de risico's van LPG. De verleende bouwvergunning en de grote 

investeringen vormden achtara! een belangrijk argument om ook de 

hinderwetvergunning te verkrij n. 

Dow ~hemical Terneuzen heeft, om haar lokatiekeuze kracht bij 

te zetten, gedreigd met een verlies van duizcnden arbeidsplaatsen. 

Dow hee vervolgensde vereiste vergunningen ge}:regen, maar onder 

de voorviaarde dat geen doorvoer van LPG zou plaats'J'"inden. Dow 

trok zich echter niets van deze vocrwaarde aan en voerde LPG,als 

zij dat wilde~door. 
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De lo~atiekeuze van een LPG-aanlandingsplaats hing veer het 

bedrijfsleven veoral af van ekonomischc Gotieven (winstmogelijk

heden). Daarnaast voert het bedrijfsleven de' LFG nist af via een 

veilige pijpleidillg, omdat deze niet l'endabel wordt geacht. 

De ksoverheid heeft haar beleid onderinvloed van het hande-

len Van Eurogas Vlissingen en Dow Chemical Terneuzen sterk moaten 

wijzigen. De grootsehalige aanlanding van LPG is veel mindel' ge-

konsentreerd dan de bedoeling is. Bovendien is de gewenste 

leiding nog lang niet aangelegd en is het de vraag of die ook 

u-.. 

gebruikt zal l:torden. Daarnaast had men cen zeer sterke voorkeur 

voar een kOl1sentratie van LPG-aanlanding in de nmond. Op di t 

moment is eehter alleen de vestiging vall een grate LPG-terminal 

in Zeeland zakar. 

De lokale ovarheden hebben de verantwoorde jkheid voor het 

LPG-beleid afgeschoven op het rijk. Duideli ·is eehter dat 

provincia en geme~ntes • .j... 

n~e" afkerig zijn van LPG-aanlanding. Dat 

geldt ook voor het Havensc V1issingen, dat vanwege het jaar-

lijkse begratingstcl-:ort de LPG-aktivitciten niet graag ;.".i1 missen. 

De overheid heaft weining invloed ad op de LPG-on tnikk:e linge n 

in Zeeland, maar de Zeeuwse bevolking zo mogelijk nog mindel'. De 

gebrelddg geregelde inspraa};: op het gebied van de ruil;ltelijke 

ordening bood geen mogelijkheid om te reageren op het LPG-beleid 

Van de overheid. Ook protesten tegen het verlenen van vergunningen 

hielpen niet, want de wetteli regelingen baden geen aankno-

pingspunten. 

De L.?G-ontwir-.kelingen in Zeeland zijn bepaald door het bedrijfs

leven. De overheid had niet de mogelijkheid am aan deze ontwikke

lingen met behulp van wettelijke regelingen richting te geven; 

zij heeit zelis haar beleid moeten wijzigen. De ne die met de 

Zwarte Piet zit, is de Zeeuwse bev01king. Zij heeft op geen enkele 

manier de LPG-onhdk.kelingen kunnen beinvloeden, maar hee ft wel 

een LPG-aanlandingsplaats met de daaraan verbonden risiao's in haar 

buurt gekregen. 
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Bijlagen 

Interview bij het Havenschap Vlissingcn, oktober 1981, met de 

adjunkt-havenmeester. 

Over risico's: 

De gevaren van LPG zijn sterk overdreven; LPG is helaas een poli

tiek heet hangijzer. ~r is echter nog meer vervoer van gevaarlijke 

stoffen over de ~esterachelde. Daar wordt nauwelijks aanctacht aan 

besteed. 

Bij bestrij van de risico I s r:oudt het Havenschap zich oezig 

met kansbeperkende maatrcgelen. Dat is realistischer dan tet be-

pcrl::.en van de effekten. 

De ondernemers is geen moeite tcveel Om hun schepen to beveili-

" 
uitGG~::el"'l-:t "v·[;.11 de tel::0ntafel lco~at. :)a(,~ro?:l ~noet j.~ vertl-"'OU\}811 11cbben 

in de veiligheid van gasta~:ers. 

Schepen r:lOcten bovendien voldoen aan de UrCO-code. De n·ICO is een 

zeer betrOUYlbare VH-afdeling die echter minil::lu.rn-eisen opstelt, van-

waGe de internationalc samenwerking. 

De schepen die in de haven komen, zijn zo , cat het Hayell-
, 

se ook geen ankel bez~aar had tcgen boord-board overslag. Voor~ 

dat de schepen de haven binneri mogen varen moeten zij valdoen aan 

de veiligheidsvoorschriften zoals die door het ~avneschap zijn op-

gesteld. 

De kontrole in de haven gebeurt d.m.v. kamera1s en direkt kontakt 

met de schepen. Er zijn eehter geen rouille-schepen. 

Over de ekonomische aspekten: 

Vlissingen heaft al een naam als gashaven. Vanuit Vlissingen wordt 

LPG vooral op de distributiernarkt gebracht. Deze markt die nog in 

opbouw is, is stabieler dan de grondstoffenmarkt. De chemische 

induGtrie is niet geneigd om zich afhankel k van LPG te mwcen. 

Dow gebruikt LPG in Zeeland. men bij Dow echter blijft zitten 

mat LPG, dan voert men dit gas ook door. 

Va~wege de instabiele markt van LPG (de js verandert nog wel 

eens), is het zaak dat de ondernemrs flexibel kunnen reageren. 

Daarom is het gunstig om aan boord-board overslag te daan. Voor het 

Havenschap is het ook gunstig, omdat dan de havenirucamsten grater 
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n. Andere industrie voar wie de ,::uJnLindinc; Van LPG een produktie

vearwaarde zou betekenen, is er nauwelijks. Alleen transpartbcd±ij-

Yen \vorden r1isschein aan'jetrokl:en. Bovondien profiteert de Zeeuwse 

bovo van de gaschepcn, ~ant de be 

doen aan de wal. (het af3clopen jaar veer ongeveer 1 miljoen). 

Extra aktiviteiton zullen or dus door de LPG-aanlanding niet komen. 

Door de grote renteverliez~n v van leegliggende terreinen 

blijft het huistoudboekje van het bepaald niet roos-

kleurig:. 

De grate ombu~ging van LPG-aanlanding in de Rijn~ond naar LPG

aanlanding in Zeeland is er nooit geweest. iurogas was al lang 

met LPG bezig veordat men or in de Rijnmond ook maar aan had gedacht 

In de Rij:r.mond is men cchter geschrokken door de LEG-kvl(~stie en 

is men hals over kop begonnen met allerlei plannen, aaarbij ook ge

bruik makend van lobby's met Den Haag. 

Eurogas intussen ge~oon verder en had reeds kontakt gezocht 

me t Shell-'over hun plannen. Shell had !'list 

is men ffBwoon doorgegaan. 

Op dit moment vindt nog boord-board ove 

der de Yet Gevaarlijke Stoffen. Nilieuge 

gen eehter in beroep gegoan. Hij wil daze 

erd all daarom 

, die v~1lt on-

serde ~on is hierte-

ze van LPG-overslag 

hinderwetplicht maken, wat waarschijnlijk weI zal gebeuren. 

Dir betekent dat er nag meer regelinffen voer het bedrljfsleven 

komen, die nog meer tijd kosten. Tijd is geld en daarom zullen 

steeds meer bedrijven l~derland gaan mijden. 

De positie van hat Havenschap. 

Het Havenschap heaft vanwege de vele slechte publieiteit een slech

te naam gekregen. Deze slechte naam is niet tereeht; het Havenschap 

doet alles voor de werkgelegenheid en de veiligheid. Men moet eehter 

realistisch n en kijken naar Vlat ekonomiseh haalbaar is. ~r is 

veel kontakt met het bedrijfsleven en de ondernemers n echt niet 

van die schurken~ Zij doen alles voor de veiligheid. Naast het be

dijfsleven is ook kontakt gezocht met andere graepen, maar deze 

gingen hier niet op in. 
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Interview bij Dow Chemical, november 1 1, met de haren Nanink en 

Haks. 

Volgend de woordvoerders Van Jow Chendcal is het logisch dat er 

toest van de overheid verkrcgcn werd em voor het aanvoeren 

van LPG een aigen aanlandinSG s to bouwen. Daze toestemming 

namelijk in cen reeks van ontwD±elingen die duidelijk de aan

moediging van de overheid aan Dow Chemical laten zien, om zich 

dest ds in Zeeland to vestigen en zich zo goed jk to handhaven 

geen toest gekomen was voor de plaats, was 

het niet zo gew8sst, daLhe t rna derbedrij f in [\'::lerika h;'.ar handel1 

inaens van de Hederlandse vestiging had a trokken ,maar weI mindel' 

investe en in het bedrijf gedaan zou hebben, wat 09 den Quur weI 

.tot consolidatie (wevloeien van arbeidsplaatsen) zou loiden. Dix 

betekent niet, dat nu de toes verleend is een toename van 

arbeilidsp1aatsen te zien zal zijn. In verband met de internationa1e 

konkurrentie de bes over L?Q of nafta , al naar 

de js, een handhaving van de positie in de internationale kon-

kurrentieverhoudingen. 

Dow heeft teveel gas nodig om van Eurogas afhankelijk te zijn. 

Ook nafta voert zij zelf aan. Slechta cen klein deel van de be

nodigde nafta betrekt zij van TOtal, om daarrnee niet helemaa1 a1'-

ha nke1ijk van een leverancier te zijn. Dow hee niets te naken 

met koppelverkoop vanuit saoedie-Arabie, voor wat betreft de aanlan

ding van LPG. 

Dow distribueert allen LPG'Cof nafta) in uiierst noodzaa:~, nane1ijk 

wanneer de prijs van het aangevoerde Gas dat dan al onderweg is 

naar Terneuzen, tahoog blijkt te zijn, om in het produktieproces te 

gebruiken. 

r~t de risico's betreft, die er bij de aanlanding van LPG op de 

'Xes terschelde of bij DO .. "1 zelf kunnen ontstaan, hebbcm de beide heren 

niet al te angstige verwacht±ngen. Op de "site" bij Dow ze1f zijn 

aIle vei1igheidsmaatregelen getroffen. De westerschelde is ook he1e

maal niet zo gevaarlijk als men haar doet voorkonen. De hele risi

co-diskussie bevind t zich trouwens volgens de heren op een veel- te 

emotioneel nivo. Er zou meer voorlichting en opvoeding gegeven 

moaten worden over het feit dat LPG helemaal niet zo gevaar1ijk is 

en dat de risico's in vergelijking met andere stoffen waar men we1 

eens mee in aanraking komt, behoor1ijk overdreven vvorden. 
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Interview bij ~urosas, november 1981, met de horen Vande Luitgaren 

en Janse. 

·.'e werden earst door de heel' Janse het tcrre:_n , waarbij 

we de indruk kregen, dat het bedrijf aan id niets te W8n-

sen overliet. Vooral de kontro1ekamer, waar o'1lerlei komputers 

stonden te epen en l8.npjes brcmdden, mnakte indruk op ons. 

Onder cen eenvoudige doch voedzame maaltijd die ons vervolgens 

werd oden, kregen we de kans oh onze vragen te stellcn~ 

Toen Zurogas, in 1976, op zoek was naar een om ecn g8.S0p-

slagbedrijf te starten, bekeek ze aIle in aanmerking komende ~est-

Europess havens van Duinkerken tot 'lJilhe haven. Vlissingen kwam 

als baste uit de bus, o.a. vanwege haar guns tussen 

!~ntVJerpen en de Rijn.mond en op niet te grote afsto'nd van het 

Ruhrgebied. 3en snder voordeel is het ondernenersklimaat 

in Vlissingen (zoals Van de Luit3sren het uitdrukte: de overheden 

maakten het in Vlissin~en niet 01 te moc ijk om zich daar te ves-

Van tevoren ~as door :uro;a3 82n of " -".L er oel102J.l-C 

was aan L~G op grate schaal, wat oo~ het bleak te zijn. Het 

~as zelfs zo dat bedrijven d~e in het onderzoek ~enaderd waren, 

energie vaak 8.1s een positieve lokatiefaktor zagen. 

Bur heeft direkt vanaf het begin kontakt onderhouclen met 

Shell en BP. Het was dus niet zo vreemd dat Shell en BP zich tot 

Eurogas wendden toen zij het projekt in de 

ten gaan. Shell en BP hadden hun pionnen al 

n:mond niet door lie-

zet. 

Het gas dat in Vl~ssingen opgeslagen staat, is vooral bestemd 

voor het Ruhrgebied en Itali;. Daar wordt het per treinwagon naar 

toe vervoerd. Het wordt daar vooral gebruikt voor ondervuring. In 

Nederland richt de distributie van LPG zich vooral.op de brandsto'

fen markt, er wordt geen gas naar de Rijn:mond vervoerd. 

De prijs, en daardoor ook de afzetmarkt is op het ogenblik nog 

tamelijk instabiel. Later aLS de grote te 

den 1983) zal daar waarschijnlijk verande 

klaar zijn (mid-

in komeno Jan zul~en 

waarschijnlijk meerjarenkontrakten afgesloten kunnen worden, die 

nu nog niet mogelijk zijn. 

Eurogus vindt het niet jammer dat geen LPG aan Dow kan leveren. 
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Ze zeggen dat er geen konkurrentie bestaat met no~, maar eerder 

samenwerkine;. Het zou teveel ror:lpE; zij n n.ls Dow LPG 'lan '~urogas 

moest betrekken (~ow zei hotzelfde). Sr wordt niet aan setwi~fcld 

of Dow gaat oak LPG distribueren. Bij . yond men het bijzon-

Jit zal eehter ook niet tot kon~urrentie Ie ~eno Ze vulJ.en alkear 

ann wanneer dat nadis en 

De pijpleiding is het moeili punt in de hele LPG-ic'.!oO cia, aId us 

de heren. Zij zullen alies doen o~ tCGen te dat de~e pijleiding 

aangelegd moet worden, omdat een jple niet rendabel is. Eerst 

moe ten er meerjaren kontrakten getekend kunncn worden. 

Dat Chemgas, een gastanker rederij met de zelfde moederbedrijven 

'als 'Surogas, door een pij pleiding cinder wed: 

geen rol in de diskussie. Het LPG-vervoer van 

hebben, eelt 

15~ van het totale vervoer van dit bedrijf. Do rcderij 

minder hard groeien. 

Vande Luitgarcn zou het erg goed vinden als LPG 

den in elektriciteitscentrales. 

is slr:;chts 

misschien 

uikt z.ou v/o1'-

De beide heren zeiden herhaaldelijk dat hun voornaa~ste streven was 

am geld te verdienen. .' 
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