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Onderwerp:
GS reactie op rapportage vervolgonderzoek Odfjell van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Publiekssamenvatting:
In 2013 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Onderzoeksraad) het onderzoek ‘Veiligheid
Odfjell Terminals Rotterdam’ gepubliceerd. In 2016 is de Onderzoeksraad een onderzoek gestart
naar de aanpak van de geconstateerde veiligheidstekorten en de opvolging van de
aanbevelingen. Gedeputeerde Staten hebben op de rapportage van de Onderzoeksraad een
reactie geformuleerd gericht aan PS en een reactie aan de Onderzoeksraad.

De Onderzoeksraad concludeert dat zowel de betrokken bedrijven als overheidspartijen
maatregelen hebben getroffen om de veiligheid bij Brzo bedrijven te verbeteren. De
inspanningen van de diverse betrokken partijen hebben geleid tot waardevolle verbeteringen
om de veiligheid bij Brzo-bedrijven te beheersen. Tegelijkertijd meent de Onderzoeksraad
dat er nog maatregelen mogelijk zijn om toezicht, handhaving en vergunningverlening bij
risicovolle bedrijven verder te verbeteren.
Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, waarmee de reactie van GS
op de rapportage “Veiligheid Brzo-bedrijven: lessen na Odfjell” wordt kenbaar gemaakt.
2. Vast te stellen de brief aan PS, waarmee de reactie van GS aan de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid op de rapportage “Veiligheid Brzo-bedrijven: lessen na Odfjell” wordt kenbaar gemaakt
3 Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de brief van GS aan PS en de brief van
GS aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, beide als reactie op de rapportage “ Veiligheid
Brzo-bedrijven: lessen na Odfjell”
Besluit GS:
Wordt na de GS-vergadering ingevuld
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Bijlagen:
GS-brief aan PS (bijlagen GS reactie aan Onderzoeksraad voor Veiligheid op conceptrapport en
Inzagetabel)
GS-brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid
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1 Toelichting voor het College
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (Onderzoeksraad) heeft onderzoek gedaan naar de
Veiligheid bij Brzo-bedrijven: lessen na Odfjell. Het conceptrapport is onder embargo ontvangen
door GS en GS hebben op 10 januari 2017 een reactie op de conceptrapportage en eventuele
feitelijke onjuistheden vastgesteld (bestuurlijke wederhoor). Het rapport is op 2 maart 2017 door
de Onderzoeksraad gepubliceerd. PS is op 2 maart, middels een lid-GSbrief, van een eerste
reactie voorzien. Bijgevoegd is de inhoudelijke reactie op het gepubliceerde rapport zoals
toegezegd aan PS.
Financieel en fiscaal kader:
N.v.t.
Juridisch kader:
N.v.t.

2 Proces
De Onderzoeksraad heeft geen aanbevelingen opgenomen. Dit betekent dat het proces met de
Onderzoeksraad is afgerond. Het is aan PS of zij er de brief van GS wil bespreken.

3 Communicatiestrategie
Naar aanleiding van de publicatie op 2 maart 2017 hebben wij een nieuwsbericht geplaatst met
de reactie op hoofdlijnen en er heeft mediamonitoring plaatsgevonden. De DCMR heeft een
vergelijkbaar nieuwsbericht gepubliceerd met een aantal voor de DCMR specifieke elementen. De
berichten zijn op elkaar afgestemd. Er is bewust de keuze gemaakt om op dit moment niet actief
te communiceren.
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