
AANLANDING L.P.G. IN 
ZEELAND 

Ger Klaassen 

Sinds 1976 wordt in Zeeland op grote schaal LPG per zeeschip 
aangevoerd. De daarop volgende jaren heeft die aanlanding van 
LPG een nog grootschaliger karakter gekregen. En dat terwijl de 
toenmalige regering (eind 1979) in de Nota "Grootschalige aan
landing van LPG" n.oq pleitte voor concentratie van de aanvoer 
van vloeibaar gas. Er was slechts plaats voor 'een enkele termi
nal', en wel in de Rijnmond. Die opvatting werd in een interim
nota nog eens bevestigd. 
Anno 1983 is het beleid echter drastisch bijgebogen. Op grote 
schaal wordt in Zeeland LPG aangeland. De ontwikkelingen in Zee
land worden toegestaan. De huidige staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat formuleel;'de het op 25 maart 1983 als volgt: "De 
regering onderkent het feit dat de westersehelde zich heeft ont
wikke1d als de vaarweg waarlangs de grootschal~ge aanlanding van 
LPG in toenemende mate plaatsvindt". 
Het streven naar concentratie van de aanlanding van LPG is dan 
ook door de huidige regering verlaten. De LPG-terminal in de 
Rijnmond zal er wel nooit komen. De plannen voor een amsterdamse 
terminal krijgen echter het groene licht. Het béleid op rijks
nivo is aardig omgebogen. Niet in de laatste plaats door de ont
wikkelingen in Zeeland. In het navolgende verhaal staat de pol,i
tieke besluitvorming in Zeeland centraal. 
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L.P.G. EN GEBRUIK 

tPG staat voor "Liquified Petro
leum Gases" en is een verzamel
naam voor een aantal vloeibaar 
gemaakte gassen. LPG bestaat 
uit butaan, propaan of een meng
sel van beide gassen. Bij de 
winning van aardolie komt LPG 
vrij. Tevens is het een rest
produkt bij de raffinage van ru
we olie. 
LPG werd lange tijd gebruikt als 
flessengas (butagas) voor ver
warming en koken. Ook wordt LPG 
wel op kleine schaal gebruikt 
als brandstof in de industrie. 
Tot het begin van de jaren '70 
is het verbruik vrij klein, en 
wordt LPG op grote schaal afge
fakkeld. Na de oliekrisis van 
1973 stijgt de olieprijs. In het 
kielzog van de olieprijzen stij
gen ook de prijzen van produkten 
die uit aardolie worden gemaakt. 
Daaronder vallen nafta en ben
zine. Nafta is de belangrijkste 
grondstof voor de petrochemische 
industrie. Voor die industrie 
wordt het dan ook aantrekkelijk 
om LPG te gebruiken in plaats 
van het (dure) nafta. 
Ook de automobilist ontdekt LPG 
als brandstof. Zeker voor de 
automobilist die veel kilometers 
maakt is het veel goedkoper om 
op autogas te rijden dan op ben
zine. In 1980 werd door de auto
mobilist 1/3 deel van het totale 
LPG-verbruik in Nederland ge
bruikt. De petrochemische indus
trie verbruikte de helft. 
LPG is redelijk goedkoop. LPG 
veroorzaakt bij verbranding 
weinig luchtvervuiling. En ten
slotte komt LPG in grote hoe
veelheden voor. 
Daar staat echter een groot na-
deel tegenover. LPG kan zeer 
brandbaar en explosief zijn . 
LPG kan vloeibaar gemaakt worder: 
door het gas af te koelen tot 
zo'n 40° Celcius onder nul , of 
door samenpersing onder druk 
tot circa 8 bar. Voordeel daar
van is dat het in vloeibare 
vorm goedkoper is het gas op te 
slaan en te vervoeren. 
Indien LPG vrijkomt, door bij
voorbee ld een lek in een opslag
tank, dan vermengt het gas zich 
met lucht. Dit mengsel van gas 
en lucht kan in brand raken of 
exploderen als er een ontste-
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De volgende effekten kunnen op
treden: 
"detonatie": dit vindt plaats 
als de gaswolk is opgesloten 
tussen twee obstakels , bv. tus
sen twee flatgebouwen. Als de 
wolk in brand raakt kan het gas 
niet uitzetten. Er treedt een 
zeer snel~e verbranding op , ge
paard gaande met hevige explo
sies en een zware schokgolf. 
"Deflagratie": dit verschijnsel 
treedt op wanneer de gaswol k 
vrij is. Als het gas in brand 
raakt verbrandt het langzamer 
met een lagere dr uk i n de schok
golf. 

Boe groot de effekten zijn (in 
termen van aantallen doden, ge
wonden en materiële schade) 
hangt ondermeer af van: 

doden, ge- doden, ge- ruitbreuk 
wonden en wonden , mogelijk 
schade aan massale tot op 
.ge !>ouwen ruitbreuk 
mogelijk mogelijk 
t _ot op tot op 
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GAS _fitSt~·~ s~ 

- de hoeveelheid LPG die vrij
komt; 

- windrichti ng en wi ndkracht; 
- de aanwezigheid van een ont-

stekingsbron. 
Een belangrijke faktor die bij
draagt aan het effekt is het 

feit dat LPG zwaarder is dan 
lucht en daardoor de meest laag 
gelegen gedeel ten opzoekt . 

ondanks het gevaar van LPG is 
het verbruik ervan 'explosief ' 
toegenomen . In Nederland zelf 
wordt door de olieraffenad~rij
en onvoldoende LPG gemaakt om 
aan de binnenlandse vraag te 
voldoen . VandQar dat op grote 
schaal LPG vanuit het buitenland 
aangeland moet worden. Tevens 
fungeert Nederland als doorvoer
land voor met name Belgiê en 
West- Duitsland. De grootschali-
7e aanlanding van LPG vindt 



p 

---1 
,% ~ .... 

.. r""T ,.,.. .... - .... . . , . ~ . . . ,. 

, ' .... .. .:__ 

plaats per zeeschip. Sinds 1976 
is Zeeland hét gebied bij uit
stek, in Nederland, waar LPG 
wordt aangeland. In de Sloeha
ven te Vlissingen-Oost ligt van
af 1976 een LPG-tanker afgemeerd •. 
Deze tanker doet dienst als 
drijvende terminal. Dat wil zeg
gen, dat in de tanker LPG wordt 
opgeslagen, die vervolgens wordt 
overgeslagen in binnenvaartsche
pen en kleine zeetanke:t'S. Deze 
vorm van opslag en overslag 
wordt ook wel 'boordoverslag' 
genoemd, De tanker die in de 
Sloebaven ligt, is gehuurd door 
Willem-Muller Shipbrookers (WMS) 
te Terneuzen. 
In de Sloebaven bevindt zich 
sinds 1980 ook een 'vaste-wal
terminal' van het bedrijf Euro
gas Terminals CV~ Gp het ter
rein van Eurogas staan zes bol
len van elk circa 3000 m3, 
waarin LPG onder druk wordt op
geslagen. Tevens zijn er twee 
grote opslagtanks van ieder cir
ca 55000 m3, waarin LPG wordt 
gekoeld. Er bestaan plannen om 
nog twee van dergelijke grote 

tanks te bouwen. Ook de Euro
gas Terminal voert LPG per zee
setlip aan. Afvoer vindt echter 
niet alleen plaats per binnen
vaartschip, maar ook per trein 
ep tankauto. Zowel Eurogas als 
WMS voeren LPG aan om het door 
te voeren . 
Anders ligt dit voor de chemie
reus DOW CHEMICAL Nederland BV 
in Terneuzen. Dit grote petro
chemische bedrijf landt zelf 
LPG aan voor eigen gebruik. DOW 
gebruikt namelijk LPG als grond
stof naast of in plaat.s van naf
ta. Om deze overschakeling moge
lijk te maken bezit het bedrijf 
nu op de ... Mosselbanken" twee op
slagtanks van elk circa 50000 m3. 
Verder heeft DOW nog een tweetal 
kleinere opslagtanks in gebruik. 
In 1985 wil DOW zo'n 1,8 miljoen 
ton LPG over de Westersehelde 
aanvoeren. Daarvan ;z:al maximaal 
600.000 ton worden doorgevoerd. 
De plannen van de drie bedrijven 
betekenen op de eerste plaat.s 
dat er een aantal potentieel ge
vaarlijke opslagplaatsen voor 
LPG bestaan. Maar die plannen 

LPG-aanlandi~gsplaátsen 
in Zeeland 

beetekenen eveneens dat het ver
voer van LPG over de Westersehel 
de en door Zeeland toeneemt . 
Willen Eurogas en WMS winst ma
ken, dan moeten ze jaarlijks on
geveer tien keer zoveel aanvoe
ren als ze kunnen opslaan. Met 
de huidige opslagcapaciteit bete
kent dit een aanvoer van zo'n 
2 miljoen m3 LPG per jaar. 
Gaan ook de laatste plannen van 
Eurogas door , dan wordt dat zelfs 
3 miljoen m3• Daar komt dan nog 
bij 1,8 miljoen ton (3 miljoen 
m3) van DOW. Dit betekent dat 
jaarlijks ongeveer 115 tankers 
van,70.000 m3 over de rede van 
Vlissingen de Westersehelde op
varen. 
En dan hebben we de a.anvoer naar 
de Belgische havens nog niet mee
gerekend. In Antwerpen is al een 
'kleine•

3
terminal van circa 

24.000 m. aanwezig . Antwerp Gas 
Terminal bouwt een terminal met 
opslagmogelijkheden voor 113.000 
m3, die eind 1984 klaar is. Ook 
deze plannen betekenen een forse 
toename van het vervoer van LPG 
over de Westerschelde. 
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foto: J. vd Made Eurogas: lihks zes witte drukbollen, 
rechts twee opslagtanks in aanbouw 

Zeeland is al met al de grootste 
aanlandingsplaats van LPG in Ne
derland. En dat, terwijl de rege
ring in 1979 ~og van mening was 
dat LPG in de Rijnmond aangeland 
moest worden. Daar was de aanlan
ding veiliger, en bevonden zich 
de grootste industriële afnemers 
Toch zijn de ontwikkelingen in 
Zeeland doorgegaan. De invloed 
van "Den Haag" lijkt dus beperkt. 
Maar als "Den Haag" niet beslist 
waar LPG aangeland wordt, wie 
beslist er dán wel waar de akti
viteiten, verbonden met de LPG
keten (aanvoer-opslag-overslag-
transport) plaatsvinden? 

BESLUITVORMING 

De LPG-keten in Zeeland brengt 
voor- en nadelen met zich mee. 
Een voordeel voor de bedrijven 
is de winst en/of kostenbespa
ring. voor de bevolking zorgt 
de LPG-keten voor een stukje 
werk en inkomen. Ook de overheid 
krijgt wat geld, uit belasting
en havengelden. Daartegenover 
staat het nadeel van de ramp
zalige gevolgen van een ongeluk. 
Vêrschillende tegenstrijdige 
belangen staan op het spel. 

In Nederland mogen onderneming.en 
zelf weten waar en hoe ze gaan 
investeren. Of, zoals Gedepu
teerde Statenlid Boersma het 
uitdrukte tijdens een diskussie
avond op 4 november 1982 : "We 
leven nu eehmaal in een kapita
listisch systeem". 
Wel kan de overheid voor die 
investeringen een aantal spel
regels maken. Bij LPG gaat het 
dan vooral om de externe veilig
heid. Waarbij de overheid een 
(on)mogelijke afweging maakt 
tussen ekonomische belangen en 
veiligheidsbelangen. 

Wegwijs worden in besluitvorm
ingsland betekent in de eerste 
plaats ' wegwijs worden in het 
oerwow van wetten' . Daarin staat 
wat wel of niet kan, en wie de 
bevoegdheid heeft bepaalde be
slissingen te nemen. Ook de LPG
keten heeft te maken met een 
veelheid van wetten. Zo moet 
voor de vestiging v~ een op
slaginstallatie een bouw- en 
hinderwetvergunning, en een ver
gunning volgens de Wet Lucht
verontreiniging worden aange
vraagd. Voor het vervoeren van 
LPG moet men zich bovendien 
houden aan de regelementen op 
basis van ondermeer de Wet Ge
vaarlijke Stoffen (WGS). 

Het oog valt meteen op de ver-
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schillen tussen de wetgeving 
over de opslag van LPG enerzijds, 
en de wetgeving over het ver
voer anderzijds. 
De opslag van LPG heeft te ma
ken met een aantal vergunningen. 
Hieraan kunnen specifieke vei
ligheidseisen worden verbonden. 
van belang is, dat inspraak mo
gelijk is. 
Bij het vervoer van LPG, echter 
zijn er slechts regels en geen 
vergunningen . Die regels gaan 
vooral over de konstruktie van 
het vervoermiddel en de hande
lingen die daarbij verricht 
worden. Vaak staat op overtre
ding van de regels een boete 
of een straf. Als burger mag je 
over het vervoer van LPG niet 
meepraten, tenzij voor de re
gels ontheffing wordt verleend. 
Naast Qeze verschillen zien we 
dat er geen enkel verband be
staat tussen de wetgeving over 
de opslag van LPG en de wetge
ving over het vervoer. zo houdt 
bijvoorbeeld de Hinderwet geen 
rekening met de risiko's ~an 
het vervoer. In de werkelijk
heid is er natuurlijk wel zo'n 
verband: de vestiging van een 
LPG-terminal brengt onvermij
delijk vervoer van LPG met 
zich mee. 

Met de wetgeving in het achter
hoofd kijken we nu verder naar 
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de besluitvorming over de LPG
keten in Zeeland . We nemen 
daarbij de drie bestaande aan
landende bedrijven als uit
gangspunt. 

EUROGAS 

Reeds vanaf 1974 zijn er bespre
kingen tussen het Havenschap 
Vlissingen, dat de Sloebaven 
beheert, en enkele bedrijven 
over gasopslag in het Sloege
bied. Er is echter slechts 
plaats voor één terminal, en 
de bedrijven gaan derhalve sa
menwerken in EUROGAS. 
Een provinciale kommissie doet 
in 1976 onderzoek naar de ge
volgen van zo'n vestiging. Het 
advies van d.e kouunissie is po
sitief, al ~ullen de risiko's 
van LPG-vervoer nog nader be
keken moeten worden. Dat ge
beurt echter nooit. 
Alleen de zeeuwse Milieu Inspee 
tie is tegen de plannen. Vol
gens haar ligt het dor p Nieuw
dorp te dicht bij de grote 
Dpslagtanks. In juni 1977 
vraagt Eurogas een Hinderwet-

vergunning aan bij het Provin
ciebestuur van Zeeland. 
Be aanvrage omvat alle drie fa
sen tegelijk. Met deze "alles
of-niets" aanvrage wil Eurogas 
duidelijkheid over haar toekomst 
en het Provinciebestuur onder 
druk zetten. Ondertussen wordt 
in december een huurovereenkomst 
getekend tussen het Havenschap 
en Eurogas, voor de huur van 
een stuk grond. Het Havenschap 
zal tevens een insteekhaven gaan 
aanleggen voor Eurogas. Door de
ze overeenkomst weet Eurogas 
zich gesteund door het Haven
schap, het Provinciebestuur en 
de Colleges van Burgemeester en 
Wethouders van Borsele en Vlis
singen. Deze hebben namelijk 
een financieel belang.bij de 
vestiging, daar zij allen op
draaien voor de verliezen van 
het Havenschap. Ook de gemeente
raden en Provinciale Staten stem
men v66r de komst. Ondanks het 
feit dat circa 60% van de bevol
king van Nieuwdorp tegen de 
komst van Eurogas is. 
De bezwaren van de Vereniging 
Milieunygi~ne zeeland (VMZ) en 
anderen tegen het verlenen van 
een Hinderwetvergunning aan Eu
rogas worden door het Provincie
bestuur afgewezen . Zij verleent 
de vergunning, waarbij ze wijst 
op de toch zeer kleine kans op 

een ongeval: zelfs kleiner dan 
de kans op een nieuwe waters
noodsramp. De bezwaren die ge
maakt worden tegen de aan- en 
afvoer van LPG horen volgens 
het Provinciebestuur niet bij 
de Hinderwet thuis. 
Ondertussen is het Havenschap 
begonnen met het graven van vol
dongen feiten: de insteekhaven 
wordt aangelegd. Zij heeft daar
toe geen vergunning van de Pro-
vincie Zeeland. De VMZ en de 
Milieuinspectie stellen voor de 
Hinderwetvergunning een schors-
ing voor. De vergunning wordt 
dan niet ve·rleend tot er een 
nadere uitspraak over volgt. Het 
schorsingsverzoek wordt afgewe
zen. In januari 1979 wordt de 
eerste bouwvergunning verleend 
aan Eurogas. Ondanks de nog lo-
pende beroepen tegen bouw- en 
hinderwetvergunning. 
Mede als gevolg van de reeds 
uitgevoerde werkzaamheden aan 
de installatie en de insteek
haven wordt de Hinderwet~ergun-
ning definitief. De beroepen 
worden door de Raad van State 
van de hand gewezen. Veiligheid 
weegt niet op tegen reeds "ge-
bouwde" en gevestigde belangen. 
Nadat Eurogas enkele wijzigingen 
aanbrengt in haar plannen voor 
fase 2 en 3, trekt ook het Mini
sterie van Volksgezondheid en 
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Milieuhygiëne haar bezwaren in. 
In augustus 1981 wordt ook de 
vergunning voor deze fasen de
finitief verleend. De bouw van 
twee opslagtanks wordt dan ter 

hand genomen. 
In 1983 beschikt Eu3ogas dan ook 
over circa 13.000 m opslagcapa• 
citeit. 

BOORD-BOORD-OVERSLAG 

In de overeenkomst tussen WMS 
(Willem Muller Shipbrokers) en 
het Havenschap Vlissingen wordt 
bepaald dat WMS aan de ligboeien 
een drijvende terminal ten be
hoeve van "boord-boordoverslaq" 
kan 0 laten werken. Het Haven
sçhap, B&W van Vlissingen, maar 

ook het Provinciebestuur menen 
dat voor een dergelijke "inrich
ting" g~~n hinderwetvergunning 
is vereist. Zodoende kan de 
boord-boordoverslag in 1976 met
een van start gaan. Dit is zowel 
voor het Havenschap als voor 
WMS financieel aantrekkelijker. 

Voor wat de veiligheid betreft, 
behoeft slechts voldaan te wor
den aan de regelingen van de 
Wet Gevaarlijke Stoffen. Kontro
le daarop wordt voor een groot 
gedeelte door het Havenschap 
zelf uitgevoerd. Al met al een 
vreemde zaak. 
Reeds vanaf het begin heeft de 
Milieuinspectie bij B&W van 
Vlissingen aangedrongen op een 
hinderwetplicht voor WMS. On
danks de harcmekkige houdirtg van 
het Vlissings gemeentebestuur 
start de Milieuinspectie pas in 
1979 een procedure bij dè Raad 
van State om de boord-boordover
slag hinderwetplichtig te krij
gen. WMS dreigt tijdens deze 
procedure naar Gent te vertrek
ken. 
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Uiteindelijk wordt pas in novem
ber 1981 (!) de boord-boordover
slag hinderwetplichtig. Ook het 
Provinciebestuur gaat overstag, 
na enkele 'bijna-ongelukken' met 
LPG-tankers. 
Burgemeester en Wethouders van 
Vlissingen weigeren op verzoek 
van de Milieuinspectie de over
slag te sluiten omdat deze zon
der de vereiste hinderwetvergun
ning draait. Ten behoeve van de 
aanvrage van de vergunning 
wordt door TNO een risiko-studie 
verricht voor WMS. De TNo-studie 
acht de kans op een ongeval mi
nimaal, als aan een aantal voor
waarden wordt voldaan. 
In augustus 1982 verlenen B&W 
dan ook de vergunning. Ondanks 
het negatieve advies van de 
Milieuinspectie en de bezwaren 
van de VMZ tegen onder andere 
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de onveiligheid van de aan- en 
afvoer. Burgemeester en Wethou
ders van Vlissingen schuiven, 
evenals het Provinciebestuur, 
deze zwarte piet door naar het 
Rijk: net Rijk dient zorg te 
dragen voor de vervoersstromen. 

DOW 

Bij DOW Chemica! is de situatie 
toch wel ~nders dan bij de twee 
vorige bedrijven. DOW is een 
chemie-gigant, die al jaren ak
tief is in Terneuzen. In Zeeuws
Vlaanderen heeft zij een machti
ge positie verworven, al was het 
alleen maar omdat DOW daar de 
grootste werkgever is. 

In tegenstelling tot Eurogas 
vraagt DOW "stukje-bij-beetje" 
vergunningen aan om LPG-instal
laties te mogen bouwen. We kun
nen hier spreken van een "sala
mi-taktiek": een tank hier, een 
leiding daar, een los-arm zus 
en een laad-arm zo. 
DOW volgt deze 'salami-taktiek' 
om verschillende redenen. De 
prijzen van nafta en LPG blijken 
nogal eens te schommelen. Soms 
wordt het voor DOW dan ook te 
duur reeds bestelde LPG zelf te 
gebruiken. Deze kan dan beter 
doorgevoerd worden. 
Door de 'salami-taktiek' be
schikt DOW over een LPG-terminal 
die daarvoor geschikt is. 
Belangrijker is echter het feit 
dat DOW door deze 'salami-tak
tiek • de zogenaamde "domino
effekten" buiten beschouwing 
kan laten. 

------$-



Van een 'domino-effekt' is bij
voorbeeld sprake wanneer door 
een ontploffing van een tank 
ook een andere opslagtank lek 

raakt en explodeert. Het gevolg 
is dat het effekt daarvan groter 
kan zijn dan wanneer alleen die 
ene tank ontploft zou zijn. 
De Hinderwet maakt het niet mo
gelijk deze gevolgen mee te ne
men. Alleen de installatie waar
voor de vergunning wordt aange
vraagd wordt bekeken. DOW maakt 
dus handig gebruik van de gaten 
in de wetgeving. Over déregule
ring gesproken! 

Als enige overheidsinstantie 
neemt alweer de Milieuinspectie 
een wat kritische houding aan. 
Zij wijst op de effekten van de 
'salami-taktiek' en wenst grote
re openbaarheid ter beoordeling 
van de werkelijke ~isiko's. 
Ook hier dienen bovendien weer 
de risiko's van aan- en afvoer 
in ogenschouw genomen te worden. 
Desondanks worden alle vergun
ningen verleend en worden de 
bezwaren nietig verklaard. ·Het 
Provinciebestuur verleent de 
vergunning en wijst op het feit 
dat ook reeds doorvoer plaats
vindt naar België, en dat boven
dien het regelen van het LPG
vervoer een taak van het Rijk 
is. 

VERVOER VAN L.P.G. 

Pas nadat zich een aantal LPG
aktiviteiten in Zeeland hebben 
gevestigd, komt de regelgeving 
over het vervoer Qp gang. De be
langrijkste beslissingen zijn 

dan inmiddels gevallen. WMS 
werkt al vanaf 1976. DOW haalt 
in 1978 haar eerste LPG-tanker 
binnen en Eurogas heeft in juli 

1978 alle vergunningen op zak. 
Eind 1978 schrijft het Provin
ciebestuur een brief aan de Mi
nister van Verkeer en Water
staat. Of er geen betere rege
lingen kunnen komen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de Westerschelde. 
Terwijl het Provinciebestuur 
zelf heeft meegewerkt aan dat 
vervoer, door het verlenen van 
allerlei vergunningen. Met als 
terugkerende smoes dat de Hinder
wet geen instrument is om ver
voersstromen te regelen. 
Neen, de "buit" is binnen in 
Zeeland. Nu nog de veiligheid. 
Daar moet nog wat aan gesleuteld 
worden. Weer wordt de zwarte 
piet doorgespeeld naar Den Haag. 
Pas in februari 1979 kondigt 
het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat maatregelen aan voor 
het vervoer over de Westerschel
de. De IMCQ-code wordt verplicht 
gesteld. Dat zijn eisen waaraan 
grote gastankers moeten voldoen. 
De verplicht·ing geldt echter 
slechts voor Nederlandse sche
pen. Begin 1980 wordt "de grote 
beschikking" van kracht. Alle 
schepen met Nederlandse bestem
ming moeten nu aan de IMCO-code 
voldoen. Bovendien moeten tank
ers - groter dan 15.000 m3 of 
met een tankinhoud van 3.000 m3-
een vergunning hebben om over de 
Westersèhelde te varen. Aan die 
vergunning zijn regels verbon
den. Feitelijk blijft alles bij 
het oude: het vervoer van grote 
hoeveelheden LPG over de Wester
schelde blijft mogelijk, welis
waar met vergunning. Inspraak 
blijft echter onmogelijk. 

'domino-effekten' 
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Anders is het gesteld met het 
"Wetsontwerp Aanvul lende regels 
LPG" (Noodwet LPG, eind 1980 
gereedgekomen). Volgesn dit 
wetsontwerp moeten de aanlanden
de bedrijven vergunningen aan
vragen voor het transport van 
LPG. Aan zo 'n vergunning kunnen 
voorwaarden worden verbonden 
met betrekking tot de totale 
hoeveelheid LPG, de wijze van 
transport, en de hoeveelheid 
per transportwijze . Ook kunnen 
aanwijzingen gegeven worden 
langs welke routes LPG vervoerd 
mag worden . Bezwaar en beroep 
zijn bij dit wetsontwerp wei 
mogelijk . Ondanks de goede aan
zetten, is net wetsontwerp weer 
in de archiefkasten opgeborgen . 
Tot slot zien we dat op l janu
a.ri het Scheepvaartregl ement 
Westersehelde van kracht wordt . 
Dit reglement omvat een groot 
aantal vaarregels voor de West
erschelde. Een groot struikel
blok voor betere regelingen vooi 
het vervoer van gevaarlijke 
stoffen is België. Volgens het 
Tractaat van 1839 (!) garandeert 
Nederland een vrije doorvaart 
van goederen naar Belgische ha
vens. Zodoende kunnen schepen 
met een Belgische bestemming, 
zonder zich iets aan te trekken 
van "de grote beschikking", 
langs Zeeuwse woongebieden va
ren. 



Het Tractaat uit 1839 blijkt ho
peloos verouderd. Van gevaarlij
ke stoffen had men toendertijd 
nog nooit gehoord. De onderhan
delingen over wijziging verloper 
echter stroef. De vrije door
vaart en de LPG-aanlanding wor
den door Zeeuwse bestuurders 
vaak aangegrepen als argument 
om de LPG dan maar in Zeeland 
aan te landen. Een lange, niet 
te kontroleren weg over de Wes
tèrscheldé is dan niet nodig. 
Terwijl bij aanlanding in Zee
land natuurlijk ook doorvoer 
moet plaatsvinden. En bovendien 
wordt het stellen van regels 
juist bemoeilijkt door de eigen
machtige rol van de aanlandende 
bedrijven. Immers, op het moment 
dat Zeeuwse bestuurders eisen 
willen stellen aan de veilig
heid, dreigen de bedrijven met 
verhuizing naar België. Dan 
rest het Provinciebestuur ook 
niets anders dan de "buit" zelf 
maar binnen te halen en de risi
ko's als minimaal voor te stel
len. 

CONCLUSIES 

Er blijken nogal wat tekortko
mingen te zitten in de wetge
ving. De risiko's van het ver
voer spelen geen enkele rol bij 
de besluitvorming over de op
slag en de vestiging van een 
LPG-terminal. De wetgeving over 
het vervoer is beperkt en biedt 
geen enkele ruimte voor inspraak. 
Feitelijke ontwikkelingen druk
ken een zwaar stempel op de· 
besluitvorming. 
Gedane investeringen nemen geen 
keer en beïnvloeden de verdere 
besluitvorming steeds weer. 
Het Tractaat met België beves
tigt de machtspositie van de be• 
drijven en de relatief machte
loze positie van provinciale 
bestuurders. Aanlandende bedrij
ven spelen daar handig op in. 
De invloed van de bevolking op 
het gehele gebeuren is minimaal, 
Ach ja, zouden we dan toch in 
een kapitalistische maatschappij 
leven? 

Deze 'belicht" is vooral geba
seerd op de brochure "LPG in 
Zeeland". Een gezamenlijke uit
gave van de Vereniging Milieu
hygiëne Zeeland (VMZ) en het 
Instituut voor .Maatschappelijk 
Gericht Onderzoek (IMGO) te 
Middelburg. Het IMGO heeft be
middeld bij het verrichten van 
verschillende onderzoeken naar 
de grootschalige aanlanding van 
LPG in Zeeland. Onderzoeken die 
uitgevoerd werden ten behoeve 
van de VMZ. Naast de politieke 
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besluitvorming gaat de brochure 
ook in op de veiligheid en de 
·ekonomische gevolgen van aan
landing van LPG in zeeland. 
De brochure is te bestellen bij: 

VMZ, 
Postbus 192 
4330 AD Mid~lburg 

01180-23887 

IMGO, 
Dam 47 
4331 GG Middelburg 
01180-25347 
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