
Schriftelijke vragen

Datum: 29 september 2020

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: incident Sachem d.d. 14 september 2020

Volgens het Brabants Dagblad is er op 14 september 2020 een gevaarlijke (d.w.z. giftige en 
brandbare) stof, methylchloride, ontsnapt bij Sachem te Zaltbommel.1 Wij verzoeken het 
college onderstaande vragen over het incident te beantwoorden:

1. Hoe en hoe snel werd de lekkage ontdekt?
2. Hoe lang heeft de lekkage geduurd?
3. Om welke hoeveelheid methylchloride gaat het?
4. Is de brandweer ingelicht en is deze uitgerukt?
5. Was de oorzaak van de lekkage gelegen in defecte apparatuur of menselijk falen? 
6. Volgens het krantenbericht "wordt het incident onderzocht". Door welke instantie 

wordt dit onderzoek uitgevoerd?
7. Kan de raad van Zaltbommel het onderzoeksrapport toegestuurd krijgen?
8. Zijn er - in afwachting van het rapport  over de methylchloride lekkage - maatregelen 

genomen om gelijksoortige incidenten in de toekomst te voorkomen? Zo ja, welke?
9. Volgens hetzelfde bericht is ook "de overheid" ingelicht. Betekent dat dat de 

gemeente Zaltbommel, alsook de andere omliggende gemeenten, op de hoogte was/
waren van het incident? 

10. Hoeveel tijd zat er tussen het ontstaan van het incident en het op de hoogte stellen 
van de gemeente Zaltbommel?

11. Welke stappen heeft de gemeente Zaltbommel gezet in reactie op het incident?
12. Op 24 juli 2019 was er eveneens een lekkage, toen door overdruk en het zeer warme 

weer.2 N.a.v. een inspectiebezoek op 1 augustus zou Sachem aan de 
omgevingsdienst een evaluatierapport overleggen. Kan de raad van Zaltbommel ook 
het rapport van het onderzoek van Sachem naar dit incident ontvangen?

13. Op 1 juli 2020 om 11:33 uur is de brandweer met grote spoed uitgereden naar 
Sachem  op het Van Voordenpark te Zaltbommel. Er was mogelijk sprake van een 
levensbedreigende situatie.3 Recent nog, op donderdag 17 september, was er een 
fikse brand bij de nieuwe CarWash locatie (pal naast Sachem).4 Worden alle 
incidenten bij of in de nabijheid van Sachem door de gemeente gemonitord?

1 https://www.bd.nl/bommelerwaard/gevaarlijke-stof-ontsnapt-bij-sachem-lek-kon-snel-worden-
gedicht~ae943bc5/)
2 
https://www.documentenwebsite.nl/wobverzoeken/Inspectiebrief_Sachem_1_augustus_2019_incident
onderzoek_Geredigeerd.pdf
3 https://www.oozo.nl/hulpdiensten/zaltbommel/zaltbommel/verspreide-huizen-hoeven/ambulance/
8233484/brandweer-met-grote-spoed-naar-van-voordenpark-in-zaltbommel



14. De brandweer Nijmegen heeft vorige jaar (18 juli 2019) namens het bestuur van de 
veiligheidsregio Gelderland Zuid aan Sachem een last onder dwangsom opgelegd 
van in totaal € 67500 vanwege de tekortkomingen betreffende de basissterkte tijdig 
aanwezig op incidentlocatie en (ontbreken van) kennis en vaardigheid personeel 
bediening incidentbestrijdingsmiddelen.5 Bent u hierover geïnformeerd en heeft u 
bevestigd gekregen dat er september 2019 geen sprake meer was van deze 
tekortkomingen?

Toelichting

Sachem Europe BV, gevestigd in Zaltbommel, staat op de landelijke lijst van risicovolle 
bedrijven. Gegeven het feit dat Sachem hier gevestigd is, streven de indieners van deze 
schriftelijke vragen naar een zo veilig mogelijke situatie. Daarom vinden zij het van belang 
dat er bij incidenten zo volledig en transparant als mogelijk wordt gecommuniceerd over 
hetgeen er plaatsgevonden heeft en hoe de betrokken partijen en overheden op het incident 
gereageerd hebben. Daarnaast willen de indieners graag weten of en zo ja wat er van 
incidenten als deze geleerd wordt.
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4 https://alarmeringen.nl/gelderland/gelderland-zuid/zaltbommel/33966430/p2000-woningbrand-op-
van-voordenpark-in-zaltbommel.html
5 
https://www.documentenwebsite.nl/wobverzoeken/JM_Formele_aanschrijving_SACHEM_Europe_BV.
docx_Geredigeerd.pdf
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