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In Uw vergadering
een explosie

had plaatsgevonden

zake afgelegd.
onderzoek

van 11 augustus

Van de voortgang

voor de Brandweer

worden

te benoemen.

Uw Vergadering

van Burgemeester

onderzoek

onderzoek

zou worden

dat meer commissies
het aanbeveling,

een commissie

van advies

zouden

moeten

ten einde een

ad hoc uit Uw midden

ging daartoe op 29 september

en Wethouders,

ter

zou de Commissie

bij dit onderzoek

Op grond daarvan verdiende

vlotte gang van zaken te waarborgen,

een verklaring

gehouden.

werd echter duidelijk,

dan alleen die voor de Brandweer

betrokken.

Europe N.V.

dat een justitieel

en dat ook een technisch
van het laatstbedoelde

op de hoogte worden

In een iets later stadium
en bijstand

- werd door de burgemeester

Aan het slot daarvan werd medegedeeld,

was aangevangen

ingesteld.

1971 - daags nadat bij Marbon

1971, op voorstel

over.

Samenstelling en taakomschrijving Commissie ad hoc
De Commissie,

tot leden waarvan

werden

benoemd

de raadsleden

mr. drs. A. P. J. van der Eyden (later mr. drs. J. G. van der Kleij). P. C. M.
Hakkenberg

van Gaasbeek, J. Hoekstra,

H. H. Jacobse,

W. F. H. van het Schip, drs. W. H. Sinnige,
onder voorzitterschap

van de burgemeester

ziekte treedt wethouder
Chemicals

alsmede te adviseren
vergunning

naar de omstandigheden,

op 10 augustus

voor genoemd

De Commissie
het mogelijk

en wenselijk

en waarnaar

kreeg tot

de ramp bij
te begeleiden,

van een hinderwet-

bedrijf.

ad hoc is van mening,

Bij dit rapport

waaronder

tot het verlenen

wegens

voorzitter),

1971 heeft plaatsgevonden,

met betrekking

H. Riethof.

en drs. Th. P. Treumann,

(sinds diens afwezigheid

L J. Kuijpers op als waarnemend

taak, 'de onderzoekingen
Marbon

A. Martini,

E. Steenbergen

dat de huidige

stand van het onderzoek

maakt, thans een interim-rapport

is een aantal bijlagen
in het hierna volgende

gevoegd,

aan U uit te brengen.

die van dit rapport deel uitmaken

zo nodig zal worden

verwezen.

Stand van zaken in het bedrijf
Zoals uit bijlage
te onderscheiden
afdelingen
gedeelte

I blijkt, is het bedrijf voor wat de produktie-afdelingen

aangaat,

in een latex-. een resin- en een compounding-afdeling;

resin en compounding

zijn beide te onderscheiden

en een later tot stand gekomen

uitbreiding,

de

in een ouder

respectievelijk

de onderdelen

A en B.
De explosie van 10 augustus
daarop zal hierna worden
De afdeling
gesteld.

compounding

Deze beslissing

(A en B) werd in oktober
was verantwoord,

karakter van deze afdeling
compounding
mechanische

wordt

Marbon

omdat

namelijk

Het produkt,

1971 weer in bedrijf

hieraan in verband

een op zich zelf ongevaarlijk
chemische

omzetting

met het

In de afdeling
produkt

vindt daarbij

op louter

niet plaats.

kon althans een deel van de rond 500 werknemers

Europe N.V. aan het werk worden

is op 13 oktober

in de latex-afdeling;

geen risico's waren verbonden.

wijze verwerkt;

Door deze beslissing

1971 heeft platltsgevonden

teruggekomen.

gehouden.

Een persbericht

van
ter zake

1971 uitgebracht.

dat in de afdeling

uit een aantal chemicaliën

compounding

wordt

bereid, achtereenvolgens

resin. Het werd bij de ingebruikstelling

wordt

normaliter

in de afdelingen

bewerkt,

latex en

van de afdeling

compounding

van elders

aangevoerd.
Omstreeks

begin februari

1972 waren het onderzoek

van de technische

Aan de Gemeenteraad
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deskundigen en de uit dit onderzoek voortvloeiende maatregelen zo ver
gevorderd, dat ook de afdeling resin (A en B) weer in bedrijf zou kunnen
worden gesteld. Door Marbon Europe N.V. werd op 1 februari 1972 een
schriftelijk verzoek tot Burgemeester en Wethouders gericht, in de afdeling
resin (A en B) een testrun te mogen uitvoeren. In verband daarmede werd door
deskundigen van T.N.O., Hinderwet, Brandweer en Arbeidsinspectie een
onderzoek ingesteld naar de op basis van door T.N.O. gedane aanbevelingen
in de afdeling resin (A en B) aangebrachte voorzieningen.
Tegen medio februari 1972 werd door deze deskundigen gerapporteerd, dat alle
door T.N.O. aanbevolen voorzieningen (waarop hierna in een afzonderlijk
hoofdstuk zal worden teruggekomen) waren aangebracht en dat aan alle eisen
met betrekking tot de veiligheid was voldaan, zodat geen technische bezwaren
bestonden tegen het weer in bedrijf stellen van de resin-afdeling, met dien
verstande, dat enkele bedrijfsonderdelen - voor de produktie niet essentieel waarin het aanbrengen van de voorzieningen nog niet was voltooid, door het
Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht werden verzegeld.
Bij deze stand van zaken werd aan de Commissie ad hoc de vraag voorgelegd,
of het verlenen van toestemming voor het uitvoeren van de gevraagde testrun
verantwoord zou zijn, er daarbij van uitgaande, dat deze toestemming door
Burgemeester en Wethouders zou worden verleend.
Door de Commissie werd in meerderheid geconcludeerd, dat, gelet op de
verklaringen van deskundigen, tegen het uitvoeren van een testrun geen bezwaar
zou bestaan, zij het dan, dat enkele leden hun oordeel mede afhankelijk stelden
van het door Burgemeester en Wethouders tevoren geven van voldoende
voorlichting aan de bevolking. Eén lid had tegen het uitvoeren van deze testrun
bezwaar. De overige leden stelden hierbij vast, dat het verlenen van toestemming
voor het uitvoeren van deze testrun niet de betekenis zou mogen hebben van
een vooruitlopen op de beslissing over de definitieve ingebruikstelling van deze
afdeling.
Op 1 maart 1972 werd door Burgemeester en Wethouders door middel van een
persbericht bekendgemaakt, dat toestemming was verleend tot het uitvoeren
van een voorshands ongeveer 14 dagen durende testrun in de resin-afdeling.
Ten aanzien van de latex-afdeling, die bij de explosie totaal werd verwoest, is
door T.N.O. een afzonderlijk onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten
binnenkort kunnen worden verwacht. De in de resin-afdeling te verwerken
latex wordt daarom van elders aangevoerd.
Omstandigheden explosie op 10 augustus 1971
De explosie op 10 augustus 1971 vond plaats in de latex-afdeling. Hoewel bij
de stand van zaken van dit ogenblik nog geen sprake is van het weer opbouwen
van deze afdeling - waaromtrent afzonderlijk zal moeten worden beslist op
basis van het door T.N.O. ingestelde onderzoek - meent de Commissie ad hoc,
dat beantwoording van de kernvraag, hoe deze explosie kon worden veroorzaakt,
aan elke beslissing dient vooraf te gaan.
Ten aanzien van de mogelijke oorzaken van de ramp zijn rapporten uitgebracht
door de Dienst voor het Stoomwezen, de Arbeidsinspectie en T.N.O.
Uit deze rapporten wordt duidelijk, dat een pakking, die zich bevond aan een
blindflens (oorspronkelijk kijkglas) op het mangatdeksel van een der reactoren
in de latex-afdeling, een lek heeft verkregen, waardoor een grote hoeveelheid in
schuim besloten butadieen is ontsnapt en dat vervolgens het uit dit schuim
afkomstige butadieen met de in de ruimte aanwezige lucht een explosief mengsel
heeft gevormd, dat tot ontsteking is gekomen.
In het onderstaande zullen de verschillende ter kennis van de Commissie
gekomen factoren, die daarbij een rol (kunnen) hebben gespeeld, worden
besproken.
Door de directie van Marbon Europe N.v. is desgevraagd in een vergadering

van de Commissie

ad hoc medegedeeld,

standaarduitvoering

dat de desbetreffende

bestaat bij Marbon geen behoefte en bovendien
ervan in verband met mogelijke
kijkglazen

werkzaamheden

is een eenvoudige

dat deze door een technisch
de zijde van Marbon
De desbetreffende
In augustus

en daarbij schoongemaakt.

geopend

daarvan waarschijnlijk

daarbij waren

waren voltooid,

was.

werd de reactor op de

aandraaien

van de bevestigingsmoeren

waarbij

aanvankelijk

was opgeheven

en overigens

werd overgegaan.

voor, tot door een personeelslid

Tijdens dit vullen deden zich
van Marbon

plaats van de lekkage - aan de pakking van de blindflens
pas 14 dagen later vastgesteld

uitgevoerd

niets van

waarna tot het vullen van de
ter plaatse werd

dat uit de kop van de reactor butadieenschuim

werd overigens

bleek, dat

Nadat deze lekkage door

bleek, werd het water afgevoerd,

reactor met water en butadieen

werd niet

zal de reden

na zo korte tijd en aangezien

niet noodzakelijk

bij het roerwerk een lek vertoonde.

geconstateerd,

hierbij het

deskundigen

wijze met water op druk afgeperst,

geen afwijkingen

gebruikelijke

Aangezien

zijn geweest, dat vervanging

de pakking

Justitie

gegeven.

pakking van de blindflens

van technische

had plaatsgevonden

Nadat deze werkzaamheden

enige storing

Van

werd, moest de pakking tussen de reactor en dit deksel

De bovenbedoelde

Volgens mededeling

gebruikelijke

mag worden,
uitgevoerd.

opgetreden.

vervangen.

geen demontage

van het kijkglas

naar behoren zal worden

1971 werd de reactor aan de na een procesgang

mangatdeksel
vervangen.

specialist

zijn daarbij dan ook geen aanwijzingen

onderworpen

worden

uit. Het vervangen

ingreep, waarvan verwacht

reactor was sinds 17 juni 1971 in gebruik;

nimmer storingen
inspectie

door blindflenzen.

van Marbon deze reactor plaatste. Deze aannemer

dergelijke

door een blindf!ens

acht men de aanwezigheid

reactor is dit geschied door een monteur van de

aannemer, die in opdracht
voerde regelmatig

kijkglas

breuk riskant. In verband daarmede waren alle

in de reactoren vervangen

Ook bij de onderhavige
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reactor in

werd geleverd met een kijkglas. Aan een dergelijk

stroomde.

De

op het mangatdeksel

bij een in opdracht

-

van de

onderzoek.

Eén lid van de Commissie

merkte naar aanleiding

van deze gebeurtenissen

op,

dat naar zijn mening reactoren tijdens het vullen altijd ter plaatse onder observatie
behoren te blijven en niet alleen door middel van de apparatuur

in de controle-

ruimte.
Enkele andere leden zijn van oordeel, dat de oorspronkelijk
het roerwerk optredende
had mogen worden,

doch dat deze pakking zelf aan een controle

en zo nodig vervangen

had moeten worden.

mening, dat althans bij het aandraaien
gebruikt

Bovendien

onderworpen

zijn deze leden van

van de moeren een momentsleutel

had moeten worden.

Ten aanzien van de blindflens
Commissie

en de daarbij aanwezige

ad hoc het volgende

Op de plaats waar oorspronkelijk
constructie

aangebracht,
pakking

bestendige

het kijkglas aanwezig

bestaande

ongelijke

mededeling
beschadiging
kon worden

acht het niet uitgesloten,

van de blindflens

kracht zijn aangetrokken

aangetast,

plaats is weggedrukt.

wellicht

bij demontage

met

pleegt te worden
heeft geleid tot

van de pakking, waardoor

ófwel dat door de ongelijke
Althans

bij de montage

- aangezien daarbij volgens

van deze factoren

van de teflon-omhulling

. De

van chemicaliën

van het dunne stalen plaatje was

De Commissie

van de zijde van Marbon geen momentsleutel

- en dat een combinatie

is de

dun stalen plaatje

dikkere stalen plaat (blindflens)

De maatvoering

dit kon verschuiven.

dat de moeren op de bevestigingsbouten
onderling

pakking

is geweest, was een

uit een corrosiebestendig

bestond uit asbest in een tegen inwerking

teflon-enveloppe.

te klein, waardoor

bezweken

gebleken.

en een tegen de vereiste druk bestendige
gebruikte

gebruikt

aan de pakking van

lekkage niet door het aandraaien van moeren opgeheven

het asbest

druk de pakking op één

door de Dienst voor het Stoom-
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wezen na de explosie is gebleken, dat het aanhaalmoment
moeren zeer ongelijk
reactor aanwezig

was. De desbetreffende

en is bij het vervangen

door de monteur die dit werk uitvoerde

op de bevestigings-

pakking was bij levering van de

van het kijkglas door een blindflens
opnieuw

gebruikt.

Volgens mededeling

van de zijde van Marbon was dit de enige in het bedrijf aanwezige
deze soort; elders worden
directie van Matbon
identieke

met metaal gewapende

pakkingen

is er niet in geslaagd bij het toeleverende

pakking -- voor nader onderzoek

gevraagd - te verkrijgen,

door de Dienst voor het Stoomwezen

de aandacht op, dat het naar haar oordeel niet uitgesloten
pakking

(asbest) langzamerhand

- doordat de moeren op de bevestiginqsbouten
aangehaald

Dl"

bedrijf een geheel

hetgeen de Commissie ad hoc ten zeerste verwondert.

Ten slotte vestigt de Commissie er ten aanzien van blindflens
van de gebruikte

pakkinq van

gebruikt.

- daardoor de kracht

de reactor en de blindflens

en pakking

nog

is, dat het materiaal

is ingeklonken

en dat

niet van tijd tot tijd werden

waarmee de pakking tussen het deksel van

was opgesloten,

langzamerhand

ongelijkmatig

geringer

is geworden.
De hoeveelheid

op 10 augustus

korte tijd aanzienlijk.
daaronder

gelegen zogenaamde

het schuim tevens
worden

uit de reactor stromend schuim werd in zeer

Binnen korte tijd waren de gehele reactorvloer
jacketvloer

het beganegrondniveau

voorkomen

door het opendraaien

ermee bedekt, terwijl

en de

de inhoud van

bereikte. Het uitstromen

had kunnen

van een afsluiter aan de bovenzijde

van de reactor; door de hoogte die het schuim zeer snel bereikte heeft men
daartoe niet kunnen komen. Eerst nadat onqeveer driekwart
fabrieksruimte

was weggestroomd,

van een bodemafsluiter
reactor. De Commissie

heeft men de rest door het opendraaien

kunnen overbrengen
concludeert

toe- en afvoerleidingen

van de inhoud in de

in een op dat ogenblik

leegstaande

uit deze gang van zaken, dat afsluiters in

van tanks en reactoren op afstand bedienbaar

behoren

te zijn.
Nadat de lekkende reactor leeg was geraakt, ontstond
stabiele situatie, waarbij
aanwezig

in de bedrijfsruimte

was. Verondersteld

mag worden,

een op zich zelf tamelijk

een vrij hoge laag butadieenschuim
dat het butadieen

uit dit schuim

vrij langzaam vrijkwam.
De Commissie ad hoc is van oordeel, dat het op dat ogenblik
zijn geweest

- onder evacuatie van de bedrijfsruimten

noodzakelijk

zou

- tot een nauwkeurige

evaluatie van de ontstane situatie over te gaan en eerst op basis daarvan te
bepalen, welke maatregelen

verder zouden moeten worden getroffen.

Dit is

niet gebeurd.
De Commissie ad hoc heeft de indruk, dat - met name het leidinggevende
personeel van Marbon de ernst van de gegeven omstandigheden,
de mogelijkheid,

dat het butadieen-Iuchtmengsel

komen, niet of althans in hoge mate onvoldoende

tot ontploffing

-

dat wil zeggen
zou kunnen

heeft ingezien, laat staan dat

dit met grote explosieve kracht zou kunnen gebeuren, gezien de grote
hoeveelheid

vrijgekomen

butadieen.

Na overleg tussen leden van de bedrijfsbrandweer
leden van de Brandweer

van Marbon en personeels-

werd besloten van de beide trappehuizen

uit een pad

door het schuim te spuiten, waarna het lek door personeel van Marbon zou
kunnen worden gerepareerd.
gegeven omstandigheden
tijdstip
ogenblik

Het is de Commissie

tot de conclusie

niet duidelijk,

hoe men in de

kon komen, dat dit het aangewezen

was om tot reparatie over te gaan; de reactor was immers op dat
ledig en buiten bedrijf.

Het spuiten werd uitgevoerd
Brandweer

door leden van de bedrijfsbrandvveer,

assistentie verleende door het beschikbaar

waarbij de

stellen en opvoeren

van

materieel

(het materieel van de Brandweer

was het dichtst

15.37 uur, korte tijd na de aanvang van het spuiten,
Door welke oorzaak het butadieen-Iuchtmengsel
is achteraf

niet met zekerheid

tot ontsteking

werd gebracht

vast te stellen. Uit een zeer globaal onderzoek

ter zake meent T.r\l.O. te kunnen concluderen,
moet hebben bevonden

bij de hand) ". Om

vond de explosie plaats.

dat één ontstekingspunt

tussen de reactor en de brandtrap

zich

en een tweede op de

begane grond onder de reactor, zodat er sprake moet zijn van twee onmiddellijk
op elkaar volgende

explosies.

Het is niet uitgesloten,

met water spuiten ergens kortsluiting
spuiten

statische

elektriciteit

is ontstaan,

hoewel

de brandweerdeskundigen

onder de gegeven

moet worden

De Commissie

beschouwd.

aanvang van het spuiten
uitqeschakeld.
verlicht

de elektriciteit

en de koelwaterpompen
heeft overigens

heeft nagelaten,

in bedrijf te houden.
kennis genomen

van het oordeel van deskundigen,

waarschijnlijk

alle voorzorgsmaatregelen,

nimmer, ondanks

T.N.O. in opdracht
onderzoek
waarbij

concludeert

veroorzaakt

0

uitgevoerde,

ruimte optreedt.
ontsteking

heeft vernomen,

op de latex-afdeling

van dit

dat het door
gerichte

tot doel heeft het vinden van een vorm voor deze afdeling,

ruimte meer kan worden

Resumerend

1

van Marbon

in een gesloten

De Commissie

onder welke omstandigheden

afgesloten

worden

uitgesloten.

inderdaad

opdat de ruimte

van de reactor door middel van het

mengsel

kan worden

als zeer gering

in deze ruimte had moeten worden

dat indien ergens een explosief
mengsel

door dit

de kans op dit laatste volgens

omstandigheden

Een feit is, dat men dit bewust

De Commissie

of dat wellicht

heeft de vraag gesteld, of niet vóór de

zou blijven en mede om de koeiing

roerwerk

dat ten gevolge van het

is opgetreden,

dan ook geen explosief

de Commissie,

door een samenloop

mengsel in een

gevormd.
dat de ramp op 10 augustus

van omstandigheden,

1971 werd

die als volgt zou kunnen

samengevat:

het ten gevolge van ondeugdelijkheid
constructie

optreden

2 c onvoldoende

van de later aangebrachte

inzicht bij de daarvoor aangewezen

in de daardoor

blindflens-

van een defect aan een der reactoren;

ontstane

van Marbon

deskundigen

situatie en dientengevolge

in de te treffen

maatregelen.
Reeds eerder is vastgesteld,
latex-afdeling

afzonderlijk

dat ten aanzien van de wederopbouw
dient te worden

beslist. De Commissie

van de
ad hoc stelt

hierbij vast, dat daarop door de thans aan de orde zijnde beoordeling
resin-afdeling

in geen enkel opzicht

Regelingen en werkwijzen
De Commissie

te doen instellen

calamiteiten
verband

1971 er aanleiding

met de daar verwerkte

gedetailleerd

dat de gebeurtenissen

industrie.
stoffen

bij Marbon

toe geven, een gedetailleerd

naar de mogelijkheden

bij de Amsterdamse

van enige calamiteit

van de

vooruitgelopen.

bij het optreden van calamiteiten

ad hoc is van oordeel,

Europe N.V. op 10 augustus
onderzoek

behoort te worden

van het optreden

van

Ten aanzien van elk bedrijf, waar in

of gevolgde

procédés de mogelijkheid

bestaat. dient naar het oordeel van de Commissie

bekend te zijn, welke mogelijkheden

- ook in het onwaarschijnlijkste

geval - zich kunnen voordoen.
Een noodzakelijk
van de Commissie
calamiteiten.
diensten

complement

van het hiervoren

een evenzeer gedetai!leerd

In een derge!ijk

en -bedrijven

bedoelde

'aanvalsplan'

vormt naar de mening
bij het optreden

plan zouden alle door de betrokken

te treffen maatregelen

op systematische

van

gemeente-

en goed

toeqank elijke wijze moeten zijn vermeld
Enkrcele
leder] van cle Commissie menen - hoewel dit niet in de opdracht van de Commissiein
- nJt de taakstel!ónqvan de Amsterdamse
Brandweer hierbij naarvoren komt.
Vtiwgslukken
als hul overlenir.q
bij chemische hedrijtsonqevallen.
en meer explisiet in dit geval.
'Jr~g8rE .o,n 15 vervat

.i ssister.tie

bi,! het :-;chc)nnspuiten,

zullen

hoe dan

ook

ter discussie

moeten

k omon.
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De Commissie

ad hoc heeft kennis genemen

en Wethouders
ingesteld

ter bestrijding

van vredesrampen.

dat in een interim-rapport
concept-rampen
-

map is opgenomen,

te treffen maatregelen

-

waarschuwing

gevolgen

ad hoc nodigt

bij de voltooiing

schema Marbon-Europe
optreden

een

in deze bedrijven;

van de gevolgen

van de omgeving

van een calamiteit;

van het rampgebied.

U uit er bij Burgemeester

en Wethouders

Bevolking

overgelegde

'Voorlopig

aan
Het

hulpverlenings-

N.V:, dat van het concept-rampenmap

vermoeden,

OP

te betrachten.

deel uitmaakt.

dat deze opzet een goede basis tot gecoördineerd

zal kunnen vormen.

Uit de rapporten,
gebeurtenissen

die door de verschillende
op 10 augustus

er geen discrepanties
Commissie

betrokken

hulpverlenende

bestaan tussen de opgenomen

diensten,

slachtoffers

de uitzonderlijke

duidelijk

Ziekenhuis

genomen,

waar de presentatie van de
het Wilhelmina

van de Vrije Universiteit,

in het bijzonder

meent de Commissie,

hebben hun

transportmiddelen

dat het

in de vraag, welke vluchtwegen

zouden zijn voor personeel van in de omgeving

beschikbaar

gelegen bedrijven.

te water naar alle waarschijnlijkheid

altijd wel

zullen zijn, is het naar het oordeel van de Commissie

een eis van permanente

beschikbaarheid

wege vast te leggen, bijvoorbeeld
('rampen map').

van transportmiddelen

als onderdeel

aan te bevelen,
van overheids-

van de bovenbedoelde

Nagegaan zou moeten worden,

andere bedrijven

De

tussen de

situatie in aanmerking

is, een goed inzicht te verkrijgen

beschikbaar

dat

bewezen.

Ten aanzien van Marbon
noodzakelijk

tijd noteringen.

te weten het St. Lucas-ziekenhuis,

Gasthuis en het Academisch
paraatheid

blijkt de Commissie.

samenwerking

Ook de ziekenhuizen,

plaatsvond,

diensten over de

1971 zijn uitgebracht,

is van mening, dat de onderlinge

zeer goed is verlopen.

Hoewel

bij een calamiteit

van deze opzet voortvarendheid

door de Dienst Bescherming
doet de Commissie

medegedeeld.

waarin onder meer voorkomen:

ter bestrijding

en alarmering

De Commissie
te dringen

Voorts is de Commissie

is

bedrijven;

te verwachten

-

dat door Burgemeester

1969 een werkgroep

van deze vverkqroep aan de burgemeester

een lijst van gevaarlijke

_. mogelijk

van het feit

bij hun besluit van 16 september

of wellicht

regeling

ten aanzien van

hetzelfde geldt.

Hinderwetvergunning
Door Marbon

Europe N.v. is destijds, ter gelegenheid

bedrijf, een hinderwetvergunning

aangevraagd.

aanvraag ook in administratieve
had kunnen

worden

10 augustus

verleend.

zin vrijwel

van de oprichting

afgehandeld,

zodat de vergunning

In verband met de gebeurtenissen

1971 werd het verlenen van deze vergunning

(Hierbij

zij opgemerkt,

plichtige

inrichtingen

dat het volgens de Hinderwet
zonder vergunning

van het

Juist vóór de explosie was deze
op

aangehouden.

verboden

is, hinderwet-

op te richten. In de praktijk

komt dit

echter toch wel voor, omdat het veelal praktisch onmogelijk

is, tevoren de

werking

voorwaarden

ervan te beoordelen

het tegengaan

en op grond daarvan volledige

gebezigde

terminologie

verkrijgen

van een hinderwetvergunning

worden

- op te stellen. Niettemin

beslist, desnoods

en Wethouders

1971 de vergunningaanvraag,

op de latex-afdeling,

zal op het verzoek tot

steeds zo spoedig

mogelijk

door het verlenen van een tijdelijke

Op verzoek van Burgemeester
28 september

moeten

vergunning.)

werd door Marbon

bij brief van

voor zover betrekking

hebbende

ingetrokken.

Op de aanvraag voor de rest van het bedrijf - de produktie-afdelingen
compounding
te worden

tot het

van gevaar, schade of hinder - aldus de in de Hinderwet

en enkele bijkomende

onderdelen

resin en

- dient dus in eerste instantie

beslist.

In verband daarmede

heeft de Commissie

zich beziggehouden

het weer in bedrijf stellen van de resin-afdeling

-- in aanmerking

met de vraag, of
genomen

het

tot op het moment
de uitgevoerde
Ter beoordeling
worden

van het opstellen

namelijk de veiligheid

die van de opslag van grondstoffen,

mate gewaarborgd

van de resin-afdeling

door T.N.a.

in opdracht

grond waarvan

(A en B) en de opsiag van grondstoffen

een groot aantal veiliqheidsvoorzieninqen

van explosiegevaar

voorzieningen

explosie tot een minimum

zal, als aan deze voorwaarden

resin-afdeling

optredende

maatregelen

zijn qetroffen

de belangrijkste

Dit is een belangrijk

is het in grote hoeveelheid

optreden

woonwijken
ZOl!

In deze bijlage wordt

in Amsterdam

voor omliggende

tankput

worden

roecestaan.

van acryl nitril uit

bovendien

berekend. dat bij onverhoopt

weliswaar

geen gevaar

lOU

bedrijven.

ontstaan voor

van omringende

van weersomstandigheden,
Hierbij zij opgemerkt.

vvel risico

dat de in dit

zijn gebaseerd op een situatie, waarbij

voor acryl nitril geheel - onafgedekt

deze stof. Uitbreiding

Europe N.V.')

welke bij Marbon zou kunnen

en nog minder ten opzichte

rapport [~egeven berekeningen
bestaande

waarin

('Gevaren,

bij Martion

aan de lucht vrijkomen

doch dat, mede afhankelijk

ontstaan

in de

op zich reeds vele voorzorgs-

van monomeren

van deze maximale calamiteit

gemeenten.

Naar het oordeel

resultaat. Uit bijiage 11bij dit interim-rapport

blijkt immers. dat de maximale calamiteit,
de opslagtanken.

die het effect van een

beperken.

zijn opgeslagen.

aan de opslag en verwerking

optreden.

In

of beperking

-- geen enkel effect hebben op het tankenpark,

grondstoffen

op

wordt geadviseerd.

is voldaan, een eventueel

explosie - waartegen

is

ingesteld,

gevraagd ter voorkoming

en in de tweede plaats voorzieningen,

toch optredende

verbonden

van de hygiëne van het

zal zijn.

van iVlarbon Europe N.V. een onderzoek

de eerste plaats worden

van T.N.a.

op zich zelf,

resin-afdelinQ

Ten aanzien van de resin -afdeling

eventueel

verloop van

de wijze waarop de aanvoer van grondstoffen

en ten slotte de vraag, of de bescherming

milieu in voldoende
Beveiliging

gunstige

zou zijn.

van deze vraag dienen vier aspecten van het bedrijf nader te

beschouwd,

plaatsvindt

van dit interim-rapport

testrun - verantwoord

van de opslagfaciliteiten

voor acrylnitril

omdat dan bij het optreden

de

- gevuld zou zijn met
zal nimmer kunnen

van een calamiteit

wél gevaar

zou kunnen ontstaan voor woonwijken.
In deze bijlage wordt voorts aangegeven,
getroffen

ter voorkoming

welke maatregelen

van het aan de lucht verdampen

dit uit de opslag zou zijn vrijgekomen.

Deze maatregelen

een situatie, die juist nimmer zal mogen optreden.
te voorkomen.

moeten worden

van acrylnitril.

indien

zijn echter gericht op

Allereerst

noodzakelijk

is het,

dat ooit ten gevolge van een explosie het tanken park qevaar zou

kunnen lopen.
Deze situatie is naar het oordeel van de technische
de door T.N.a.

geadviseerde

het vorenstaande

voorzieningen

in de resin-afdeling

aanbrengen

van de voorzieningen

bereikt, indien

integraal zijn aangebracht.

reeds werd medegedeeld.

de produktie

deskundigen

Zoals in

is dit thans het geval. Enkele voor

niet essentiële onderdelen,
nog niet is voltooid.

waarbij

het

kunnen tot dit wel het

geval is buiten bedrijf blijven.
Beveiliging

opslag

Uit het vorenstaande

volgt, dat een zeer belangrijk

de opslag voortvloeit

uit de maatregelen

Voorts is de Commissie

gebleken,

minimaal

van Marbon aanwezig

van binnen de gebouwen

aanwezige

is en het risico dus ook in dat opzicht

Toch is de Commissie
het tankenpark

voor monomeren
zijn, waardoor

grondstoffen

dienovereenkomstig

steeds
gering.

van oordeel, dat aan enkele aspecten van de opslag in

nog een nader onderzoek

Hoewel de Commissie

voor

van de resin-afdeling.

dat geen dagvoorraadtanks

en peroxyde meer in de fabrieksruimten
de hoeveelheden

deel van de veiligheid

tot beveiliging

in meerderheid

dient te worden

gewijd.

aanvaardt. dat de kans op plotseling

en

9
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in grote hoeveelheid

uitstromen

van acrylnitril

meent zij. dat toch al het mogelijke
van een dergelijke

calamiteit

vraagt zich in dit verband
van acrylnitril

uit de opslag te verwaarlozen

dient te worden

tot een minimum

te beperken.

af, of de omwaliing

wel voldoende

de acrvrnitril

tankput
gesteld',

voldoet

is de Commissie

onderzocht,
acrvlnitril

dan ook van mening,

onttrekking

procedure

aanvang

8ën

openbaar

verkeer

mechanismen
toevoer

tet afsluiting

Uit dit onderzoek

hinderwetvergunning

is qebleken,

de toevoer

is de Commissie

in de reeds opgestelde

moqelijk

van

met de,:""

van de Kretavveq aan het
zou worden

i:léHlgelegd

jat

Cf Hl

aantal. of Nel bij

op afstand te bedienen

kan door afsluiten
worden

incesteld

naar de
afsluitinqs-

van de eiektriciteits-

qestopt,

ad hoc van oordeel,

dat indien wordt

voldaan

adviezen - welke hun neerslaq hebben gevonden

concept-voorwaarden.
zouden

die aan een eventueel

moeten worden

in de bedrijfsgebouwen

verbonden

te verlenen

- elk risico ten ~18volge

ten aanzien van de opslag in maximale mate

voorkomen.

Vervoer van gevaarlijlw

stoffen

Ten aanzien van de wijze waarop
verwezen
scheikundig

adviseur

Uit de in aansluiting

van de Arbeidsinspectie
stoffen,

ad hoc duidelijk

tankauto,

liJ

en specialist

op het gebied 'fan

over het vervoer van acrylnitril.

geworden,

groter is, in het bijzonder
ad hoc is derhalve

die overigens

gevoerde

discussie

dat de risico's van het vervoer per

gelijk zijn, doch dat dit risico bi] aanvoer per

die geheel buiten de bebouwde
De Commissie

gehoord

op het referaat van de heer Buschmann

schip en per trein ongeveor
tankauto

gereç]eld

ad hoc heeft ter zake voorts de heer ir. C. M. Buschmann,

het vervoer van qevaarlijke
is de Commissie

naar Ma.bon

dit vervoer pleegt te worden

III bij dit interim-rapport.

naar bijlage

De Commissie

worden

zo spoediq

ofwel

zijn. Bovendien

aan de door T.N.O. gegeven

wordt

van een \NE~m;edeelte

heeft kennis qencrnen

van de toevoer van acrvinitril

functionerende,

aanwezig

van explosie

onttrekking

verkeer. Het is

ad hoc is voorts een nader onderzeek

(op en keie plaatsen)

Resumerende

tot

bezwaar. tenzij een andere verbindinq

automatisch

het

komen door

aan het openbaar

heeft tegen het onttrekken

van de Commissie

produktieafdelingen.

bedoeld,

zullen maken.

naar de mogelijkheden
storing

als hiervoren

is. De Commissie

en Vvethouders

Eén lid van de Commissie
Op verzoek

(Kretaweg)

verkeer langdurig

het Icit. dat Burgemeester

worden

dat het tanken park zich te dicht bij de

bekend. dat de procedure

aan het openbaar

het feit, dat deze

Aan deze situatie zal een einde kunnen

van dit vveggedee!te

de Commissie

van uitstromende

Ondanks

zal blijven.

ad hoc van oordeel,

vveq bevindt.

de opslag

dat nader dient te worden

van een vloedgolf

binnen de omwalling

epenbare

vloedgolf

te houden.

aan de eisen, zoals die in Nederiand

of ook bij optreden

Ook is de Commissie

rondom

hoog en van de juiste vorm is om in het qeval van

binnen de tankput

met omwalling

De Commissie

van de tankput

een zeer grote lekkage en een daarop volgende
vloeistof,

is,

gedaan om ook het effect

omdat geen aanvoerwegen

beschikbaar

zijn,

kom liggen.
van oordeel, dat aanvoer van acrylnitril

thans reeds v/ijl/vel niet meer plaatsvindt,

per

niet mag

toegestaan.

Bij het toekomstige

vervoer

een goede regeling

met de N.V. Nederlandse

de mogeliJkheid
hulpverlenende

van directe toegankelijkheid
diensten

daarin te zijn opgenomen,
samenwerktrio

per trein dient naar het oordeel van de Commissie

bij het onverhoopt

optreden

evenals eer! orqanisatievorrn.

tussen de gemeentediensten

'De opslaq en het vervoer Vrln acrvlnitri!'
door f]ev3drlijke Sloffen).

Spoorwegen

tot stand te komen:

van spoorweg terreinen voor
van een calamiteit
waarbij

dient

een juiste

en de N.S. is gewaarborgd.

De

(Rapport van de Cornmissle prel./entie van r;:lrnpen

Commissie

is ter kennis gebracht.

Spoorwegen
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dat overleg met de N.v. Nederlandse

ter zake gaande is.

Voor het vervoer per schip is naar het oordeel van de Commissie

de bestaande

regeling voldoende.
Het risico van zowel de aanvoer per schip als die per trein wordt
oordeel van de Commissie
situatie plaatsvindt
Commissie

onnodig

in de onmiddellijke

doordat

nabijheid

van de openbare weg. De

aan het openbaar verkeer te onttrekken

eerder vermelde voorbehoud).
aanbeveling

verdienen,

kunnen worden

noodzakelijk

is, dit

(één lid onder het reeds

Naar de mening van de Commissie

na te gaan, of, zolang deze afsluiting

de Kretaweg

echter naar het

het lossen in de huidige

meent, dat het ook uit dien hoofde dringend

weggedeelte

geworden,

vergroot

zou het

geen feit is

althans tijdens het lossen van acrylnitril

tijdelijk

zou

afgesloten.

Milieuhygiëne
Met het vorenstaande

is de beschouwing

bedrijf stellen van de resin-afdeling

over de veiligheidsaspecten

voltooid.

bij een in

Een niet minder belangrijk

aspect

is echter dat van de milieuhygiëne.
Op grond van het hiernaar ingestelde
duidelijk

geworden,

van de bij Matbon

onderzoek

dat het noodzakelijk

is het de Commissie

is - zulks in verband

Europe N.V. verwerkte

stoffen - zeer stringente

stellen. Het is naar het oordeel van een meerderheid
bij het ontwerpen
hygiënische

haalbaarheid

De Commissie

verontreiniging
worden

verbonden

deze voorwaarden
De Commissie

met betrekking

aan een eventueel
zijn in ontwerp

huurcontract

zullen kunnen

hinderwetvergunning.

moeilijk,

hebben verklaard

met de te stellen
dat, ondanks

moeilijke

van een tijdslimiet

realiseerbaarheid,

- aan deze voorwaarden

van oordeel, dat deze tijdslimiet

gemeente-instanties

regelmatig

vastgesteld,

zal worden
in de

van Marbon en mede op grond van de in de afgelopen
Wel dient daarbij te worden

het eerder

zal mogen zijn zonder dat is vastgelegd,

Gezien het geringe aantal milieubeinvloedende bedrijven

ervaring, is de Commissie

hoewel niet

van de Rijksinspectie

in haar opvatting,

en economisch

het bedrijf zeker niet meer in werking

omgeving

Ook

van het feit, dat de gevraagde voorzieningen

zich akkoord

versterkt de Commissie

dat - onder vaststelling

Nadere - zeer

tot luchtverontreiniging

realiseerbaar zijn. Dat ook de deskundigen

qestelde ten aanzien van technisch

voldaan.

een

ten aanzien van de

van het milieu zeer kostbaar en technisch

van de Volksgezondheid

worden.

van het feit, dat in het

voorwaarden

te verlenen

of

te laten.

gereed.

heeft kennis genomen

ter bescherming

voorwaarden,

van milieu-

van lucht en met name water zijn opgenomen.

_. voorwaarden

onmogelijk,

daarbij buiten beschouwing

waarin dergelijke

redelijk,

van technische

Europe N.V. voor het terrein gesloten

artikel 7 is opgenomen,
concrete

uitgangspunten

heeft te dien aanzien kennis genomen

met Marbon

eisen te

in de Commissie

aard te doen gelden en elke overweging

economische
destijds

van deze eisen uitsluitend

ad hoc

met de aard

jaren opgedane

ruim gesteld kan

dat Marbon de bevoegde

inzicht zal moeten verschaffen

in de vorderingen

op dat punt.
Conclusie
Volgens de criteria van de Hinderwet

moet een hinderwetvergunning

verleend, indien door het stellen van voorwaarden
schade of hinder in voldoende
Matbon

mate kan worden

betekent dit dus. dat voldoende

thans aanqebrachte

voorzieningen

het optreden
tegengegaan.

zekerheid

en de gestelde eisen, gevaar, schade of

van fv1arbon Europe NV., worden

Op grond van het ingesteide

Ten aanzien van

dient te bestaan, dat bij de

hinder ten qevolqe van een in bedrijf zijn van de compoundingafdelingen

worden

van gevaar,

onderzoek

en de resin-

voorkomen.

en met inachtneming

van hetgeen

12

daarbij is gebleken,
inderdaad

De Commissie
Marbon

is de Commissie

voldoende

zekerheid

vestigt er echter de aandacht

op 10 augustus

afdelingen

waarover

ongerustheid

in meerderheid

omtrent

van oordeel, dat ter zake

bestaat.

Î 971, hoewel

op, dat de gebeurtenissen

deze niet plaatsvonden

thans dient te worden

beslist. in een wijde omgeving

dit bedrijf hebben doen ontstaan,

ten dele veroorzaakt

door de ten tijde van die gebeurtenissen

heersende tegenstrijdige

In verband daarmede acht de Commissie

ad hoc het wenselijk,

Burgemeester
vergunning

en Wethouders,

berichtqevinq.
dat door

alvorens zij op het verzoek om een hinderwet-

beslissen, een voorlichtingsbijeenkomst

over Marbon

waarin - mede op basis van dit rapport en de daarbij overgelegde
opening

van zaken kan worden

bij

in de bcdrijls-

wordt

belegd,

gegevens -

gegeven.

De Commissie
L. J. Kuijpers,

ad hoc inzake Merbon.

waarnemend voorzitter

P. C. M. Hakkenberg

van Gaasbeek

J. Hoekstra
H. H. Jacobse
J. G. van der Klei)
A. Martini
H. Riethof
W. F. H. van het Schip
W. H. Sinnige
E. Steenbergen
Th. P Treumann
Amsterdam,

6 april 1972.

leden

Bijlage I
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Gemeentelijk Bouw- en 'Noningtoezicllt
20 september

1971

Beschrijving

Maruon Europc N_V_

Bij Marbon [Curope N.V. wordt een nooow.iardiqe

kunststof V\.B.S-p!ilstic)

gefabriceerd In de

vorm van roeder ei korreltjes.
Aanvo()r van grondstoffen
De belanqnjkste grondstoffen

voor de oere.dinq van ,lI..B.S.-plastic zijn acrvlnitril. butadieen.

styreen en soms methyl-styreen.

Voorzieningen

zijn aanwezig om deze grondstoffen

zowel per

schip. per trein als per vrachtauto aan te voeren. Ir. dl') praktijk worden styreen en butsdieen
overwegend

per schip aangevoerd. Acrylnitril

recente wijziging

werd altijd per schip aangevoerd maar een

in de toelevering maakt dat deze stof In de toekomst per trein aangevoerd zal

worden. Hulpchemiculién

worden per trein of per vrachtauto aangevoerd.

Opslag van grondstoffen
Acrvlnitril.

styreen en a-methyl-styreen

sprinklerinstallatie.

zijn opgeslagen in opslagtanks. voorzien van een

Voorts bestaat de mogelijkheid

om schuim in de tanks te pompen. De

opslagtanks zijn omgeven door een dijk om te voorkomen dat bij lekkage de vloeistof zich over
het terrein verspreidt. De tankput voor de acrylnitril is door een damwand gescheiden van die
voor styreen. Butadieen is opgeslagen in twee boltanks. De opslag voldoet geheel aan de eisen
des tij ds. De hulpchemicaliën

worden afhankelijk van hun behoefte opgeslagen in tanks of in

vaten.
Proces beschrijving
1

Latexproduktie

Butadieen wordt. nadat de inhibitor er met een loog is uitgewassen, met water in zorgvuldig
afgemeten hoeveelheden in een reactor verwarmd en vervolgens na toevoeging
katalysator onder voortdurend

20 il 24 uur. Na afloop van de polvmerisatie wordt het mengsel cverqebracht
waar overtollige

van een

roeren tot polymerisatie gebracht. Het polvmensatieproces

duurt

in een stripper.

butadieen met stoom wordt afgezogen. D,c' latex wordt vervolgens naar een

opslagtank gepompt.
Bij deze produktie wordt zeer Incidenteel acryl nitril en styreen gebruikt

2

Resinproduktie

De latex wordt na bijmenging

van annoxvdant en andere chemicaliën gemengd met styreen en

acrylnitril en vervolgens door wevoeging

van katalvsator opnieuw tot polymerisatie gebrilcht

De A. B.S.-Iatex wordt gecoaguieerd. gefiltreerd en gewassen en daarria gedroogd
verkregen kunststofpoeder

3

Het aldus

wordt opgeslagen in eon silo.

Compounding

Het gedroogde kunststofpoeder

wordt gemengd met kleurstoffen en in extruders verwerkt tot

het korrelvorrnige eindprodukt.
Brandbestrijding
In het pomphuis zijn een elektnsche en een dieselaanqedreven

pomp gelllstal:eerd. met een

capaciteit van elk 340 m'fh en een druk van 8 'lt. Het water word! aangezogen vanuit de
\Nesthaven via een ondergronds riool.
Het onderqrondse brandblusnet en de sprinklerinstallatie
onder druk. Een hulppomp
brandblus-buffertank

in het produktiegebouw

staan continu

houdt automatisch de druk van het leidingnet constant. terwijl een

met een inhoud van 11 G m' in het net is opgenornen om onmiddellijk

water te kunnen geven in geval van brand. Een Iuchtccmpressor

houdt de druk van deze tank

op het gewenste niveau.
In de portiersloge is een centraal alarmeringspaneol
verbonden met de dichtstbijzijnde

brandweerkazerne.

geïnstalleerd, met een brandmelder direct
Op dit centwie a!armpaneel wordt ook

de plaats van de brand gesignaleerd.
In gevill van brand in een afdeling zal niet alleen het sprinklernet ter plaatse in werk inq treden.
maar zal ook automatisch
De brandblus-butfertank

het alarmeringssysteem ge~ctiveerd worden.
zorgt voor de watertocveer

gedurende de tijd die ligt tussen de

alarmerinu en het automatisch op gang komen 'fan de brandbluspompen.
Voor onmiddellijke

bestrijding van kleine vuurhaarden zijn in het gehele bedrijf 33 brandslangen.

direct aangesloten op het sprinklersvstcern. 39 brandmelders. 81 poede:rblusa"i]oraren

en

54 eOr blussers gelnslJl!eerd.
Acrylnitrilbeslendig

schuim is aanwezig in voldoende hoeveelheid Dm een oppervlakte w~

\Jrootte van de rankput. waarin de acrylnitriltanks

zijn opgericht, te bedekken.

..,.
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Bijlage 11
Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht
3 november 1971
Gevaren, verbenden aan de opslag en verwerking

van monomeren

bij Marbon Europe N.V.
Reeds vóór 10 augustus 1971. de datum van de explosie en brand bij Marbon. was door het
Gemeentetijk BouVJ- en Woningtoezicht

te Amsterdam een studie gemaakt van mogelijke

gevolgen voor de omgeving als een calamiteit zou plaatsvinden in de opslag- of produktieruimten.
Het bleek. dat alleen cherrucalién die in grote hoeveelheden aanwezig zijn - dus acryl nitril.
styreen. butadieen - bij brand. explosie of een grote lekkage gevaar voor de omgeving kunnen
opleveren.
De qevaarssituaties. optredend bij een lekkage, brand en/oi een explosie waarbij deze stoffen
betrokken zijn of kunnen worden. zijn daarom nader beschouwd.
Grote lekkage

a

Acrylnitril

Gevaar voor de omgeving kan alleen ontstaan. wanneer acrylnitril vrij aan de lucht verdampt.
Deze verdamping is evenredig met de aan de lucht blootgestelde

oppervlakte. Ze kan zich

voordoen bij het in het ongerede raken van het leidingsysteem of de opslagtanks.
In het leidingsysteem en het produktiegebouw

is zo weinig acrvlnitril aanwezig. d21 de

eventuele verdamping van de totale daarin aanwezige hoeveelheid geen invloed heeft buiten
de directe omgeving van het bedrijf. 0r.1 te voorkomen dat bij een lekkage in het produktiegebouw de toevoer van acrylnitril

flaar dit gebouw door zou gaan, dienen voorzieningen

aanwezig te zijn om deze toevoer op veilige afstand te kunnen stoppen.
In het tankenpark ligt in een drietal tanks maximaal 1200 ton acrylnitril opgeslagen. Deze
tanks staan binnen een omwalling.
het eventueel leegiopen

VJIl

die bestand is tegen de vloeistofdruk.

dr. grootste tank. De opvangcapaciteit

die ontstaat tijdens

van de tankput is groter

dan de maximale inhoud V3n de tanks, zodat geen gevaar van overlopen en uitstroming

over

grotere oppervlakten dan die van de tankput dreigt. ook indien alle drie opslagtanks leeg
zouden lopen.
Ais eventueel een uitstrorninq van acrvlnuril in de tankput heeft plaatsgevonden. wordt de omvang
van de dan optredende calamiteit bepaald door de mogelijkheid

de verdamping te beperken.

Door afdekken met een speciaal soort schuim (op het bedrijf en ook elders in Amsterdam
aanwezig)

kan de verdarnomç tot een zodanig minimum worden beperkt. dat zelfs vlak boven

de schuimlaag de M.A.C.-waurde
somi-technische

niet wordt overschreden. Dit is gebieken uit een op

schaal door het Directoraat-Generaal

van de .A.rbeid uitgevoerd onderzoek.

Uit dit onderzoek is tevens gebleken, dat her in brand steken van acrvlnitrit een oplossing kan
bieden, omdat de verbrandingsprodukten
benzinebrand en toxicologisch

weinig afwijkend

zijn van die van een gewone

gezien dan ook niet alarmerend zijn.

De maximale calamiteit is die. waarbij tijdens warm zomerweer de tankput over de volledige
oppervlakte

(500 m-') is bedekt met acrylnitrii. zonder dat van een afdekking of het in brand

steken gebruik gemaakt kan worden. Uit de berekeningen van een deskundige over deze
situatie (zie aanhangsel bij deze bijlage) blijkt. dat de lengte van de acrylnitrilwolk,

waarbinnen

de concentratie groter is dan 50 p.p.rn. (dat is de concentratie die men ten minste een
doorstaan),

b

1 uur

kan

in dat geval maximaal 1300 meter bedraagt (zie tekening op blz. 20).

Styreen

De geringere giftigheid
dampwolk

zowel als de geringe vluchtigheid

van deze stof slechts in de onmiddellijke

van styreen maakt dat een mogelijke

nabijheid aanleiding geeft tot ontoelaatbare

concentraties.

c

B utadieen

Alhoewel bij butadieen de vluchtigheid

veel groter is dan bij styreen. is de giftigheid

zo gering,

dat nooit van een gifwolk sprake kan zijn.
Brand
Zoals reeds eerder vermeld, zijn in het geval van brand geen verbrandingsprodukten
verwachten die meer g;ftig zijn dan die van een normale benzinebrand.
voor styreen en butaclieen maar ook voor acrylnitril.

te

Dit geldt niet alleen

Het ontstaan van een gifwolk beperkt zich

dus tot de eerdergenoemde situatie van verdamping van acrylnitril.

ê

xplo ste

In principe kunnen a!le vluchtige organische stoffen, waaronder ook styreen, acrylnitril en
butadieen. een met lucht explosief dampmengsel vormen. Deze kans neemt toe naarmate de

vluchtigheid

van de stof toeneemt. Een g8,:omprimeerd gas als butadieen vereist bijzondere

voorzorgen om te voorkomen, dat explosieve mengsels gevormd worden. Het rapport van de
explosie-deskundige

van T.N.O. zal nadere opheldering

gevolgen van een explosie van butadieen-Iuchtmengsels

moeten geven over de mogelijke
in de latexfabriek voor de omgeving

en in het bijzonder voor de opslagtanks en de overige tabrieksruimten.
het explosiegevaar in de resin -afdeling worden behandeld.

In dit rappon zal ook

17
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Aanhangsel

11

bij bijlage

Evaluatie van het gevaar van verdampend
De verdampingssnelheid
Woningtoezicht

uit de tankput

1971 uitgevoerde

begin

(Proc. Rov. Soc. London
goed
schaal

door

instantie
minder

verdampend

afhankelijk
snel

berekeningen

is uitqeqaan

gering.

lucht

concentraue
VGn groot

belang

mathematische
acrylnitril.

ook

is de toestand

grafieken

en tabellen

worden

htinq

is in eerste

verdampt

acryl nitril
In 1971

in een acrylnitriltank

na Pinksteren.

20" C. De invloed
meer,

Bil de

van de windsnelheid

maar

de verdunninq

is een iets afnemen

Het IS mogelijk

beeld

te krijqen

van

het systeem

qemaakt

op een indeling

tot zeer stabiel

berekend.

windric

's Winters

verdampt

van de atmosfeer.

veel gebruik

dat berust
(A)

van

blijken

is
met de

van de aanvanqs-

om met behulp

van de verspreidino

van

van verdampt

van de bron.

wordt

instabiel

formule

op serui-technische

datum.

in de week

Het netto-efteet

een kwantitatief

benedenwinds

F. Pasquill.

groter.

afgeleide

temperatuur

weer

en

windsnelheid.

methoden

Tegenwoordig

waargenomen

van de windsnelheid

wordt

latere

Bouw-

en oppervlakte-eenheid

en de windsnelheid.

van een temperatuur

bij toenemende

theoretisch

van

Door

van een in de literatuur

van verdampingsproeven

van zeer warm

Bij toeneming

overstrijkende

) gevonden

per tijdseenheid

De hoogste

een periode

op grond

van de Arbeid

van de temperatuur

19" C tijdens

slechts

(1943)

acrylnitril

's zomers.

dan

m-' IS te berekenen.

500

berekeningen

met de uitkomsten

het Directoraat-Generaal

Oe hoeveelheid

was

A 182,75

In overeenstemming

acrylnitril

van circa

(F). Voor

de concentratie

wanneer

in 6 weerklassen,

iedere

kan op eenvoudige

weerklasse

op ieder

bekend

en -sneiheid

van de Britse

van de atmosfeer

willekeurig

de bronsterkte.

zijn

IOn de bronhoogte.

punt

meteoroloog
lopend

benedenwrnds

de afmetingen

Eenvcudiqheidshalve

van zeer

wijze

met behulp

de

van de bron.
wordt

van

van de bron

hier met 4 weerklassen

volstaan.

Onstabiel (/\/

B)

Alleen

warmteturbulentie
verdunning

zorg

's nachts.

Er IS weinig

De eigen

matige

Stabiel

Alleen

wordt

van

een zeer

zijn

maar

langgerekte
is in 1969

van stabiele

worden

nog

gedaan,

Er vindt

draagt

de

sterke

of geen
mate

uitstraling

de verspreidinq.

Er

thermische

qelaaqdheid

Er IS weinig

van de

wind

en zwakke

doet

zich

uitstraling.

de weerklassen

over

omdat

dan

zich

Dit geval

De verdunning

van

verdeeld

over

voor

tijdens

is zeer gering

en Woningtoezicht

tegenwoordig

heldere

en er vormt

Hoewel
van enkele

met

masten,

van

volgende

zomerperiode

ongunstige

een overzicht

F, gemeten

op hoogten

de hieronder

van de hogere

do meest

A tot en met

de 4 seizoenen.

waarnemingen

moge

als gevolg

Bouw-

van de 6 weerklassen

een gemiddelde

weersomstandigheden

mate.

wind.

'pluim'.

geen

zoals

gelaagdheid,

in versterkte

in opdracht

van voorkomen

doordat

de thermische

verdunning

en werniq

in overheersende

ng bemoeilijkt.

en zeer weinig

10 jaar te Schiphol,

van

gekozen,

overdag

bepaalt

Ten gevolge

uitstralinq

smalle

de frequentie

verouderd

zoninstraling

uitwissof

Als bij stabiel,

het ~Z.N.M.1.

konden

van zoninstraling

luchtstrorninqen.

plaats,

's uachts.

met sterke

periode

en ten gevolge

verticale

is slecht.

Zeer stabiel (F).

Door

wind

sterke

van de wind

de verticale

De verdunning

zich

of meer

of geen

structuur

verdunning

(E).

atmosfeer

nachten

Er is weinig

min

plaats.

Neutraal (C/O).
vindt

overdag.
voor

ongeveer

temperaturen
combinatie

belang

tabel

de gegevens
tientallen

voor

illustreren,
zal zijn.

een
alweer

meters

de vaststelling

van

hoe de verdeling

De zomerperiode

en de 's nachts

van sterke

gemaakt

over

van

is

zeer stabiele

verdamping

en geringe

zal voordoen.

Neutraal,
Instabiel.
Weertype

tijdens

Frequentie

zomer

s

overdaq

alleen

van de tijd

overdaq

en

Stabiel,

nachts

alleen

Zeer stabiel,
's nachts

alleen

17';;'

61%

9'0;

13%

OLO.

z.v:

Z.Z.O.

aLO.

iC'

s nachts

!Vleest voorkomende
windrichting

Met

bé]huip

'Jan cle methode

bsm,dcilwinds
Daarbij
a

is aanqenornen.

de tankput
.scrvlnitril

vc:gens

van dl' tankput.

IS de omvang

de acrvtnirnltanks

berekend

van de dampwolk

staan.

dat.

:11':;t een opoerviakte

van

500

Ir.' over

de gehele

oppervlakte

in lucht

gedurende

een tijd

bedekt

is met

;

b

Cl'J

c

een curlt>~:n~i':-jt:e van 50 o.p.rn.

\/;()eistüftcrn~)cratuur

aanvaarribaar
5 dagen

f)asqurll

waarin

IS.

20

C bedr(laç~t
acrvir.itr.:

D{~ :\;l.A,C.-\J\ii:lzHde, geldende

per v,/(~(;~, bedra3Ç)t

20 p.o.m.

voor

dagelijkse

van

arbeidstijden

maximaal

var

Z, uur

8 uur,

Op bijgaande kaart (blz. 20) is voor de 4 genoemde weertypen de omvang van de gevaarlijke zone
ingetekend. waarbinnen de concentratie tot boven 50 p.p.rn. stijgt
Hierbil moet nog het veloende worden opgemerkt

a

De zone is berekend voor kortdurende piekwaarden van 10 minuten. Over een tijd van
1 uur lal de concentratie in de hartlijn van de wolken 20% lager zijn.

/)

Bij een temperatuur van 5' C in de winter is de verdarnpinqssnelheut
ongeveer hillf zo groot als onder extreme zorneromstandigheden

van acrvlr.itril

De lengte en breedte

van de zones worden dan kleiner. Bij weer van het neutrale type daalt de lengte van 500 m
in de zomer rot 350 rn in de winter. en bij zeer stabiel weer van 1300 m tot 850 m.
eTen

gevolge van de geaccidenteerde terreingesteldheid

zullen de pluimen In werkelijkheid

in de omgeving van de tankput

kleiner van ornvanq zijn dan nis getekend. Obstakels

zorgen voor extra turbulenties en dus voor extra verdunning.
De pluimen zijn getekend in de richting met de meest voorkomende windrichting
uitzondering

mee. rnel

van de pluim bij instahiel weer. die in richting samenvalt met die tijdens zeer

stabiel weer.
Uit de tekening moge blijken. dat voor de bevolking in woonwijken

geen gevaar dreigt. rmts

de emissie niet langer duurt dan ~ uur. doch dat personen bij de aangrenzende bedrijven
(pak hoed bijvoorbeeld)

26 oktober 1971.

groot gevaar lopen. behalve bij instabiel weer.
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Zones waarbinnen de concentratie

.5chaa/

I: !J5ooo

van

.~
!

acrylnitril groter is dan 50 ppm rond een
tankput met 500 m? verdampend acrylnltril
bij een vloeistof temperatuur
der verschillende

van 20°C on-

weersomstandil!heden.

Bijlage III
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Gemeentesecretarie, afdeling Algemen Zaken
23 september 1971
Vervoer van acrylnitril

naar Marbon

Algemene regelingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen
In de Wet Gevaarlijke Stoffen en het Reglement Gevaarlijke Stoffen zijn algemene regelen
gesteld en algemene voorschriften

gegeven ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Huidige gang van zaken
Het vervoer van gevaarlijke stoffen kan geschieden:

a

per schip over de binnenwateren
-

(met inbegrip van de kustvaart)

zeer uitvoerig geregeld in het V.B.G.-Reglement,
Vervoer over de Binnenwateren

b

houdende 'Bepalingen

betreffende het

van Gevaarlijke stoffen';

per tankauto over de weg
-

zeer uitvoerig geregeld in het V.L.G.-Reglement,

houdende 'Bepalingen

betreffende het

houdende 'Bepalingen

betreffende het

Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen';

c

per wagon over de spoorweg
-

zeer uitvoerig geregeld in het V.S.G.-Reglement.

Vervoer over de Spoorweg van Gevaarlijke stoffen'.
Voor het vervoer over de weg en over de binnenwateren
Verkeer en Waterstaat, na ingewonnen

wordt door de staatssecretaris van

advies van de commandant

Gevaarlijke Stoffen, een algemene vervoersvergunning

van het Korps controleurs

verleend.

Zowel van de zijde van het Korps Controleurs voornoemd als door de Arbeidsinspectie

wordt

toezicht op het laden en afladen van gevaarlijke stoffen op het fabrieksterrein uitgeoefend.
Het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen is belast met het toezicht op de naleving van de
bepalingen van: 1 de Wet Gevaarlijke Stoffen; 2 de Spoorwegwet
vervoer per spoor van ontploffingsgevaarlijke

voor wat betreft het

stoffen alsmede opsporing van feiten, strafbaar

gesteld bij de Hinderwet en de Kernenergiewet.

a

De gevaarlijke stof 'acrvlnitri!'

wordt door Marbon uit de Verenigde Staten van Amerika per

zeeschip te Rotterdam (of Dordrecht)

aangevoerd en opgeslagen op de terreinen van

Pakhoed aldaar. Het transport van acrylnitril naar Amsterdam vindt tot nu toe in hoofdzaak
per schip plaats en wel per tanker 'Jacqueline

Broere' (700 ton) via Hoek van Holland--

IJmuiden-Noordzeekanaal-Havens

West, of wel per tanker 'Nutrico IV' (300 ton) via

Amsterdam-Rijnkanaal-IJ-Havens

West. Bij het varen door de Amsterdamse haven worden

de tankers door een boot van de Havendienst begeleid, ten einde een zo vlot mogelijke
vaart door de haven te bevorderen. Volgens de voorschriften

dient elk transport naar de

Amsterdamse haven - te stellen op ongeveer 1 tanker per maand - tijdig bij de Havenmeester te worden gemeld. Tijdens de vaart dient aan boord regelmatig een deskundige
controle op de voorgeschreven temperatuur en gasdruk van de inhoud van de tank te worden
gehouden.
b

Het transport over de weg per tankauto (20 ton) komt in mindere mate voor (gemiddeld
éénmaal per kwartaal).

In de vereiste verklaring van geen bezwaar tegen vervoer per

tankauto door de burgemeester alhier, laatstelijk op 3 augustus 1971 afgegeven en
geldende tot 1 augustus 1972, is tevens voor het vervoer van acrylnitril de route aangegeven,
welke in Amsterdam dient te worden gevolgd. Bij deze transporten vindt bij tijdige melding
van het transport aan de Politie (Bureau Bijzondere Wetten) een beqeleidinq door de
Verkeerspolitie

plaats. Uiteraard komt het rijden door een tunnel in die gevallen niet voor.

Tijdens het transport per tankauto is een deskundige bijrijder aanwezig, die een speciale
opleiding heeft gehad, hoe te handelen bij eventueel optredende afwijkingen
c

Tot nu toe is door Marbon geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
acrylnitril per spoorwagon.
(Ket jen, Philips-Duphar)

of bij ongevallen.

van vervoer van

Wel worden vrij regelmatig door andere fabrieken alhier
gevaarlijke stoffen (geen acryl nitril) per spoor aangevoerd. De

aanvoer per spoor vindt in de nachtelijke uren plaats, waarna in de loop van de aansluitende
ochtenduren
spoorwagons

het vervoer van het rangeerterrein naar het fabrieksterrein plaatsvindt.
dienen overeenkomstig

de voorschriften

Deze

van het Reglement V.S.G. aan

diverse, uitvoerig omschreven, eisen te voldoen. Hierbij wordt opgemerkt, dat ook voor het
onderhavige spoorwegvervoer

aansluiting is gezocht bij het Internationale

betreffende het goederenvervoer

per spoorweg.

Verdrag

Daar Marbon over een eigen spoorweg-

aansluiting beschikt, vindt de afvoer van de uit acrylnitril gefabriceerde produkten - in
hoofdzaak in de vorm van plastic-korrels

- reeds dikwijls

per spoor plaats.

Het is te verwachten, dat in de toekomst het transport van gevaarlijke stoffen in meerdere mate,
wellicht

alle vervoer, per spoorweg zal gaan geschieden, aangezien zodanig vervoer in vele

opzichten veiliger is te achten. Naar verluidt zal binnenkort in West- Duitsland het vervoer van
de zeer gevaarlijke stoffen uitsluitend

per spoor worden toegestaan.

22

Aanvullingsbevoegdheid

van gemeentebestuur

In art. 22 van de Wet Gevaarlijke Stoffen wordt wel de aanvullingsbevoegdheid

tot het maken

van provinciale en gemeentelijke verordeningen erkend, doch blijkens de Memorie van
der genoemde wet wordt de onderwerpelijke bevoegdheid beperkt tot de zorg
voor de openbare orde, derhalve niet tot die inzake de veiligheid of de gezondheid. Hieromtrent

Toelichting

zijn uitvoerige regelingen getroffen in de bovengenoemde wet en reglementen. Bovendien is
deze bevoegdheid nog beperkt tot het geven van voorschriften
verbruik van vuurwerk (ontploffingsgevaarlijke
Echter noch in de Spoorwegwet
mogelijkheid

omtrent de verkoop, opslag en

stof).

noch in het Reglement Vervoer Spoorwegen wordt de

van aanvullingsbevoegdheid

vermeld. Als algemene regel geldt, dat het terrein

van de spoorweg als 'een eigen weg' is aan te merken. Voor de uitvoering van het toezicht
op het vervoer per spoor is men van de zijde van de Spoorwegen gebonden aan de zeer
uitvoerig omschreven richtlijnen ter zake in het Reglement V.S.G.
Samenvattende

conclusie

Aangezien zowel ten aanzien van het vervoer per schip, per tankauto als per spoorwagon
inbegrip van het laden en afladen) zeer uitvoerige richtlijnen en voorschriften

(met

zijn vastgesteld,

wordt het niet noodzakelijk geacht aanvullende algemeen bindende gemeentelijke voorschriften
uit te vaardigen.
Indien toch nog een mogelijkheid

wordt gezocht

zou zulks - gelet op de bestaande wettelijke

regelingen - uitsluitend kunnen zijn het bepalen van een verplichte route bij het vervoer per
tankauto.
Van deze mogelijkheid

heeft de gemeente Rotterdam inmiddels gebruik gemaakt.

Voor wat Marbon betreft is reeds inzake het vervoer van één der gevaarlijke stoffen, acrylnitril,
een verplichte route voorgeschreven.

Bijlage IV
Gemeentelijk
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Bouw- en Woningtoezicht

25 november 1971
Milieuhygiënische

aspecten van de vervaardiging van latex en A.B.S.-kunstharsen

door Marbon Europe N.V. te Amsterdam
Inleiding
De processen in de fabrieken van Marbon Europe N.V. geven aanleiding tot water- en
luc htvero ntrei nig ing.
Als voornaamste milieu vreemde stoffen treden op acrylnitril en butadieen.
De hoeveelheid acrylnitril in het afvalwater is met passende voorzieningen
tot het in het huurcontract

terug te dringen

vastgelegde maximum.

De hoeveelheid acrylnitril die in de atmosfeer komt. mede als gevolg van de afvalwaterzuiveringsinstallatie,

is aanzienlijk. Ook de emissie van butadieen in de atmosfeer tijdens de

fabricage is hoog.
Voorgesteld worden enige concept-voorwaarden,
vastgelegd. Om aan deze voorwaarden
speciale voorzieningen

waarin emissie-beperkende

bepalingen zijn

te kunnen voldoen zullen door Marbon Europe N.V.

getroffen moeten worden.

Afvalwater
Het afvalwater is samengesteld uit waswater en koelwater. Het afvalwater, dat mogelijkerwijs
kunststofemulsie

kan bevatten, wordt met behulp van zwavelzuur en kalk gereinigd, dat wil

zeggen de kunstharsdeeltjes

worden samengebald tot grote brokken en afgefiltreerd.

De aldus

gereinigde afvalstroom wordt samengevoegd met het overige water en gekoeld met behulp van
een koeltoren. Vervolgens wordt de afvalwaterstroom

door bezinkbassins geleid.

In de praktijk blijkt, dat bij herhaling meer dan de in het huurcontract

vastgelegde 196 kg

acrylnitril per dag wordt geloosd (soms meer dan 1000 kg).
Luchtverontreiniging

Acrylnitril
Acrylnitril

komt tijdens verschillende fasen van het proces in de atmosfeer. Bij het vullen van de

grootste tank ontwijkt.
ontluchting

afhankelijk van de temperatuur, ongeveer 200 kg acrylnitril.

Door op de

van de tank een wastoren aan te sluiten kan deze emissie vrijwel geheel

voorkomen worden.
Uit de diverse ontluchtingen

van de produktie-installatie

ontwijkt

acryl nitril per dag. Uit de koeltoren kan acrylnitril ontwijken

in totaal ongeveer 650 kg

tot een geschat maximum van

16JO kg per dag. Deze emissie van acrylnitriJ op geringe hoogte moet op milieu hygiënische
gronden ontoelaatbaar worden geacht. Tevens ontstaat het gevaar, dat op korte afstand
grondconcentraties

optreden, die de MAC-waarde

overschrijden.

Overleg wordt gepleegd over een afvalwaterreinigingssysteem,
teruggevoerd

waarbij de acrylnitril wordt

in het proces dan wei wordt afgebroken. Een emissie van 200 kg acrylnitril

per dag lijkt milieuhygiënisch

aanvaardbaar.

Styreen en butadieen
Bij het vullen van de grootste styreentank ontwijkt
ontluchting

van de produktie-installatie

ontwijkt

ongeveer

200 kg styreen. Uit de

ongeveer 280 kg styreen per dag. Het is niet

bekend hoeveel styreen uit de afvalwaterreinigingsinstallatie

ontsnapt. Vermoedelijk is dit geen

bijdrage van betekenis.
Tijdens het vullen van de butadieen-opslagtank

komt geen gas in de atmosfeer. Tijdens het

strippen van de latex komt wel butadieen in de atmosfeer. De geschatte hoeveelheid bedraagt
maximaal 1250 kg per dag. Deze hoeveelheid is op zich zelf, gezien de hoge MAC-waarde
van butsdieen. niet verontrustend.
onverzadigde koolwaterstoffen

Op milieuhygiënische

gronden lijkt echter een emissie aan

(i.c, styreen en butadieen) van 1530 kg (280 kg en 1250 kg)

per dag niet toelaatbaar. Dergelijke stoffen reageren onder invloed van zonlicht met in de
atmosfeer aanwezige stikstofoxyden
fotochemische

tot peroxyden, welke stoffen mede aanleiding geven tot

smog en schadelijk is voor de gezondheid.

Als terugwinning

van de styreen en butadieen op economische gronden niet haalbaar is, zullen

deze stoffen bijvoorbeeld

door verbranding vernietigd moeten worden.

Een emissie van 250 kg onverzadigde koolwaterstoffen
In de woonbebouwing

lijkt milieu hygiënisch aanvaardbaar.

ontstaat dan nergens een grondconcentratie

die hoog genoeg is om

smog te vormen ."

'Air quality criteria for hydrocarbons'

(Publikatie van U.S, Department of Health,

Education and Welfare, no. AP-64 (1970) )
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Voorgestelde concept-voorwaarden
1

met betrekking tot de luchtverontreiniging

De totale emissie aan butadieen, styreen en methylstyreen van de opslag, de produktieinstallatie en de afvalwaterbehandeling

2

terugwinningsinstallatie
3

mag niet meer bedragen dan 250 kg per etmaal.

De butsdieen. styreen en methylstyreen bevattende afgassen moeten worden geleid naar een
dan wel naar een doelmatige vernietigingsinstallatie.

De emissie van koolwaterstoffen
vernietigingsinstallatie

(eventueel uitgedrukt in organische koolstof) uit de

dan wel uit de terugwinningsinstallatie,

moet voortdurend gemeten

worden met zelfregistrerende apparatuur.
4

De met de onder 3 genoemde apparatuur verkregen gegevens moeten te allen tijde op
overzichtelijke wijze gerangschikt, ter inzage liggen.

5

Alle veiligheids- en ontluchtingskleppen

van opslag- en reactievaten waarin butadieen

aanwezig is, met uitzondering van de strippers en de boltanks. moeten zijn aangesloten op
de daarvoor bestemde ventilatieschoorsteen.
6

De totale emissie aan acryl nitril van de opslag, de produktie-installaties

en de afvalwater-

behandeling mag niet meer bedragen dan 200 kg per dag.
7

Tijdens het vullen van een opslagtank met acryl nitril moeten de vrijkomende dampen
gewassen worden met water in een wastoren, dan wel worden teruggevoerd naar het
aanvoerende transportvat via een dampretourleiding.

Deze voorwaarden zijn nagenoeg identiek aan die van de concept-hinderwetvergunning
augustus 1971. De emissiecijfers zijn ongewijzigd.

Verschenen

20 april 1972 .

van

