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Als de sirenes van DSM loeien...
Gabrielle Wiggers

Wie door Zuid-Limburg op weg is naar het zonnige zuiden,
kan ze niet missen: de imposante en bij avond volop verlichte
fabrieksinstallaties van DSM, een van Nederlands grootste
chemiebedrijven. Zo'n 8000 werknemers houden zich daar
bezig met vervoer, opslag en verwerking van 1500
verschillende stoffen, waarvan een groot aantal brandbaar is
of giftig. Dat stelt vanzelfsprekend hoge eisen aan de
veiligheid. J . van den Bosch is veiligheidskundige bij DSM en
verantwoordelijk voor de voortdurende evaluatie en
bijstelling van het bedrijfsnoodplan. Bovendien is hij
contactpersoon tussen D S M en de omringende gemeenten in
het kader van het rampbestrijdingsplan. Hij licht het hoe en
waarom van het Bedrijfsnoodplan D S M graag toe.
Rampbestrijdingsplan DSM
Het DSM-complex is gelegen op grondgebied
van de gemeenten Geleen en Beek en bevindt
zich tussen de vier woonkernen Geleen, Sittard,
Beek en Stein. Het knooppunt Kerensheide met
de daarbij behorende snelwegen (A2) snijdt het
bedrijfsterrein zelfs in twee delen: locatie Noord
en locatie Zuid. Een zo grote bevolkingsconcentratie in de directe omgeving van een chemiegigant als DSM, vergt vergaande maatregelen op
het gebied van veiligheid en bescherming van de

beyolking.

Naast de afzonderlijke rampbestrijdingsplannen
voor incidenten binnen de gemeentegrenzen,
hebben de vier betrokken gemeenten gezamenlijk een intergemeentelijk Rampbestrijdingplan
DSM opgesteld. Hierin worden de procedures
en maatregelen beschreven die van kracht worden bij een ramp op DSM-terrein indien deze
gevolgen heeft voor de directe omgeving.
Bedrijfsnoodplan
Twee wetten grijpen hier in elkaar. In de
Rampenwet is bepaald dat iedere gemeente een
rampenplan moet hebben en de gemeente kan
aan een bedrijf vragen een noodplan op te stellen voor de mogelijke gevaren die in een installatie binnen haar grenzen kunnen optreden.
Maar zo'n bedrijfsnoodplan als zodanig is gebonden aan de bepalingen uit de Arbowet; artikel 5 uit deze wet bepaalt dat iedere organisatie
waar zich mogelijk calamiteiten voordoen die
gevolgen hebben voor de omgeving, een noodorganisatie moet hebben. Die moet dan worden
beschreven in het bedrijfsnoodplan: daarin lig-
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gen alle maatregelen en procedures vast ten
aanzien van veiligheid en bedrijfshulpverlening
binnen het bedrijf.
Het Bedrijfsnoodplan DSM is dus een onderdeel
van het intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan
DSM, want als er iets gebeurt bij DSM is het de
burgemeester die uiteindelijk bepaalt wat er zal
moeten gebeuren.
Van den Bosch: "In geval van een ramp hebben
wij vanuit het beleidscentrum hier voortdurend
contact met het crisicentrum in Geleen. Wij melden welke maatregelen wij nemen en wat de gevolgen kunnen zijn voor de omgeving. Heeft de
burgemeester op het crisiscentrum het idee dat
wij de zaak verkeerd aanpakken, dan zal hij ons
aansturen door te zeggen: dit of dat moeten jullie
anders doen".
DSM heeft inzake veiligheidsmaatregelen te
maken met meerdere gemeenten. Om de communicatie eenduidig te houden, hebben de vier
gemeenten met de provincie echter bepaald dat
alle contact via de burgemeester van de gemeente Geleen dient te verlopen - het grootste deel
van het bedrijf bevindt zich op Geleens grondgebied-. Deze geeft de informatie dan door aan de
andere gemeenten.
Opstellen en bijstellen
De eerste uitgave van het Bedrijfsnoodplan
DSM stamt uit 1989. In 1975 deed zich een
zware explosie voor waarbij een aantal doden
vielen: daaruit voortvloeiend zijn besprekingen
op gang gekomen om te komen tot een bedrijfs-

noodplan. De gedachtenbepaling over de inhoud nam veel tijd in beslag; voorschriften ten
aanzien van inhoud en opbouw waren er toen
nog niet. Geïnventariseerd moest worden welke
calamiteiten zich voor zouden kunnen doen en
welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor de
omgeving. Daaruit kwam een basisplan voort
voor een fabriek met toxische stoffen. Dat basisplan vormde de grondslag voor het huidige bedrijfsnoodplan, dat inmiddels zijn tweede uitgave kent.
Twee maal per jaar wordt het hele plan bijgesteld. Jaarlijks worden 10 tot 20 oefeningen
gehouden
waarbij
het
functioneren van dc gehele noodorganisatie wordt
doorgelicht. De evaluatie
daarvan kan leiden tot wijzigingen in het bedrijfsnoodplan en de organisatie wordt vervolgens op
die wijzigingen aangepast.
Beschreven moet staan
hoe en in welke lagen de
noodorganisatie is ingedeeld, welke ondersteunende diensten worden ingeschakeld, hoe de communicatie verloopt en de
samenwerking met externe instanties.
Gevaarlijke stoffen
Bij een chemisch concern
als DSM wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Dat

J

'

v a n d e n B o s c h

t i i d e n s

levert een risico op van twee soorten calamitei-

ten: explosie van brandbare stoffen en het vrijkomen van giftige stoffen.
Van den Bosch: "De gevolgen voor de omgeving
van de drukgolf bij een explosie zijn te overzien:
dan hebben we het over gewonden, gesprongen
ramen, beschadigde auto's.
Het vrijkomen van giftige stoffen vormt een groter probleem. Giftige stoffen kunnen vrijkomen
na een explosie maar ook door een lekkage of
een functionerende afblaasveiligheid.
Het hangt af van de weersomstandigheden en
de windrichting waar zo'n gifwolk dan heen
drijft De afgelopen jaren is het een aantal
keren voorgekomen dat er zwaveldioxyde of
ammoniakgas vrijkwam. Hoewel het lage concentraties waren hadden de mensen er toch
last van. Die zwavelioxyde kwam zelfs in
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België terecht. Op zo'n moment neemt de provincie het overleg met het buitenland voor
haar rekening".
Ongewone voorvallen
Het bedrijfsnoodplan van DSM bestaat uit twee
lijvige boekwerken en kent 3 hoofdonderdelen:
- instructie ongewone voorvallen
- medisch noodplan
- noodplan externe kantoren
Ieder ongewoon voorval dat plaatsvindt op het
terrein van DSM, wordt gemeld aan de
Regionale Alarmcentrale (RAC) te Gulpen van

mdividueel risico per jaar
DSM Geleen

zijn uitleg
de regionale brandweer. Die melding wordt door
de R A C onmiddellijk doorgegeven aan gemeente, regiopolitie en G G D .
Alle denkbare ongewone voorvallen die zich intern zouden kunnen voordoen, staan beschreven
in het bedrijfsnoodplan: van persoonlijke ongevallen, brand, explosie, gasuitbraak, vloeistoflekkage, water- bodem- en luchtverontreiniging, geluidshinder, transportincidenten, tot bommelding, staking, extreme weersomstandigheden,
overstroming en uitval van communicatie.
Meldingen
DSM kent 4 soorten meldingen:
Melding 1 is een informatieve melding. Gemeld
wordt bijvoorbeeld dat DSM aan het 'fakkelen'
is of stoom gaat afblazen en er mogelijk geluidsoverlast in de omgeving kan ontstaan. Of er is
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