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De Onderzoeksraad voor Veiligheid
Als zich een ongeval of ramp voordoet, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid
hoe dat heeft kunnen gebeuren, met als doel daar lessen uit te trekken. Op die manier
draagt de Onderzoeksraad bij aan het verbeteren van de veiligheid in Nederland. De
Raad is onafhankelijk en besluit zelf welke voorvallen hij onderzoekt. Daarbij richt de
Raad zich in het bijzonder op situaties waarin mensen voor hun veiligheid afhankelijk zijn
van derden, bijvoorbeeld van de overheid of bedrijven. In een aantal gevallen is de Raad
verplicht onderzoek te doen. De onderzoeken gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid.
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Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
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2509 CK Den Haag

Telefoon:

+31 (0)70 333 7000
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+31 (0)70 333 7077
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Samenvatting

Op 27 januari 2016 ontdekte Shell Nederland Chemie B.V. in Moerdijk (hierna: Shell
Moerdijk) dat bij de MEOD-fabriek (Moerdijk Ethylene Oxide and Derivatives) een
afsluiter open stond en dat hiermee een rechtstreekse verbinding naar de atmosfeer
(buitenlucht) ontstond. Gedurende ruim twee maanden werd langs deze route ongemerkt
het kankerverwekkende ethyleenoxide geëmitteerd. De totale hoeveelheid geëmitteerde
stof schatte Shell Moerdijk op 27,7 ton.
Ethyleenoxide is geclassificeerd als zeer zorgwekkende stof waarvoor een minimalisatie
verplichting geldt. Bedrijven dienen uitstoot van dergelijke stoffen te voorkomen of,
indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken om blootstelling van werknemers
en omwonenden aan deze stoffen te voorkomen. De volgens Shell vrijgekomen hoeveel
heid ethyleen
oxide is ruim tien keer hoger dan de toegestane drempel
waarde van
2,5 ton bij het normaal in bedrijf zijn van de fabriek. Daarmee is sprake van een zwaar
ongeval. Op basis van het onderzoek naar deze emissie concludeert de Onderzoeksraad
voor Veiligheid dat Shell Moerdijk niet de verantwoordelijkheid heeft genomen die van
een Brzo-bedrijf verwacht mag worden.
De gevolgen van de emissie
De emissie van ethyleenoxide heeft volgens onderzoeken van Shell Moerdijk en de GGD
een verwaarloosbaar effect gehad op de gezondheid van de werknemers en de bewoners
uit de omliggende gemeenten. De Onderzoeksraad heeft een contra-expertise laten
uitvoeren op de wijze van berekening van de hoeveelheid emissie door Shell Moerdijk en
op de beoordeling van de gezondheidseffecten van deze ethyleenoxide-emissie. Op
basis van dit onderzoek heeft de Onderzoeksraad geen aanwijzingen die tot een andere
conclusie leiden dan die van Shell Moerdijk en de GGD. Desalniettemin liepen werk
nemers en omwonenden gedurende ruim twee maanden het risico te worden bloot
gesteld aan een zeer zorgwekkende stof. Bovendien werd deze emissie min of meer bij
toeval ontdekt. Hieruit blijkt dat Shell Moerdijk het emissierisico niet beheerste. Naar
mening van de Onderzoeksraad is daarom sprake van een ernstig voorval.
De emissie
De emissie van het toxische ethyleenoxide bij Shell Moerdijk kon plaatsvinden doordat
een afsluiter (afsluiter A), die eerder in verband met een stillegging opengezet moest
worden, bij het weer opstarten van de bewuste installatie niet weer is dichtgezet. De
installatie was vervolgens ruim twee maanden in bedrijf terwijl restgassen, met daarin
ethyleenoxide, rechtstreeks naar de atmosfeer werden uitgestoten via de nog open
staande afsluiter.
Dit voorval roept een aantal vragen op. Hoe kon het dat deze afsluiter openbleef bij het
opstarten van de fabriek? En waarom duurde het vervolgens ruim twee maanden voordat
deze afsluiter werd gesloten, waarmee de emissie werd gestopt?
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Het openzetten van afsluiter A bij het uit bedrijf nemen van de fabriek gebeurde in
overeenstemming met een instructie die tot doel had om te voorkomen dat tijdens de
stop van de fabriek een te hoge druk in het systeem zou ontstaan. Het onderzoek wijst
echter uit dat door een eerdere aanpassing in de werkwijze, deze situatie van overdruk
zich inmiddels niet meer kon voordoen. Er was dus vanuit het oogpunt van proces
veiligheid geen reden meer om afsluiter A open te zetten. (De instructie tot) het open
zetten van afsluiter A bleef echter nodig om een andere afsluiter (afsluiter B) te kunnen
dichtzetten. Het op de afsluiters toegepaste sleutelsysteem dwingt dit af.
Tijdens de stop van de fabriek werd onderhoud uitgevoerd. Bij het afronden van dit
onderhoud werd afsluiter B opengedraaid terwijl deze afsluiter vanuit de situatie waarin
de fabriek verkeerde - de fabriek lag stil - gesloten had moeten blijven. De instructies
voor het uitvoeren van dit onderhoud voorzagen niet in de situatie dat de fabriek stil lag,
en de consequenties hiervan. Toen de fabriek later werd opgestart, werd op de
constatering dat afsluiter B openstond, verondersteld dat afsluiter A dichtstond. Er werd
onterecht vanuit gegaan dat beide afsluiters nooit gelijktijdig open konden staan. Of
afsluiter A daadwerkelijk dichtstond, werd niet meer geverifieerd.
In de periode daarna produceerde de fabriek ethyleenoxide terwijl het restgas recht
streeks via de openstaande afsluiter de atmosfeer werd ingeblazen. Niemand was zich
hiervan bewust. Al die tijd was er geen enkel signaal dat wees op het openstaan van de
afsluiter of het feit dat het systeem ethyleenoxide naar de buitenlucht lekte. Een storing
elders in het systeem leidde uiteindelijk tot de ontdekking van de openstaande afsluiter.
Na 68 dagen werd de emissie van ethyleenoxide dus bij toeval ontdekt en beëindigd.
De beheersing van het risico
Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zoals Shell Moerdijk, zijn wettelijk verplicht
om een veiligheidsbeheerssysteem te hebben om risico’s te beheersen en (zware) onge
vallen te voorkomen. Bij Shell Moerdijk is dit het bedrijfsbeheerssysteem (BBS). In de
procedures van het BBS staat voorgeschreven hoe medewerkers veilig moeten werken.
Medewerkers moeten gebruikmaken van hun kennis en ervaring om de procedures goed
toe te kunnen passen. De operators van Shell Moerdijk hadden een opleidingsprogramma
en trainingen gevolgd, maar ze hadden - ook al waren ze al jaren in dienst - weinig praktijk
ervaring kunnen opdoen met het in en uit bedrijf nemen van de fabriek, het gebruik van
de afsluiters A en B en het daarop toegepaste sleutelsysteem.
De documentatie die de operators tot hun beschikking hadden bij het stoppen en het
weer starten en in bedrijf houden van de MEOD-fabriek was onvolledig en/of tegen
strijdig. De operators konden zich hierdoor geen correct beeld vormen van functie en
werking van de afsluiters A en B, inclusief het bijbehorende sleutelsysteem, en het daarbij
horende risico van de open verbinding naar de atmosfeer.
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Verder blijkt uit het onderzoek dat de procedures die Shell Moerdijk hanteerde niet
voorzagen in de samenloop van verschillende werkzaamheden en de mogelijkheid dat
deze elkaar negatief kunnen beïnvloeden. In dit geval bleek dat het onderhoud er aan
bijdroeg dat het weer starten van de MEOD-fabriek niet goed verliep, met uiteindelijk
de emissie tot gevolg.
De risicobeoordeling van de open verbinding via afsluiter A naar de atmosfeer was
gebaseerd op het beheersen van proces
veiligheid. Oorspronkelijk was de afsluiter
bedoeld om de druk in het systeem te beheersen als de fabriek buiten bedrijf was. Dit
veranderde na de wijziging van een werkprocedure in 2001 (geen verladingen meer
tijdens uit bedrijf zijn van de fabriek). Deze maatregel was gericht op het wegnemen van
een procesrisico. Als gevolg hiervan verloor afsluiter A zijn functie. Desondanks bleef
afsluiter A onderdeel van de fabriek. Dat hiermee een milieurisico bleef bestaan, heeft
Shell Moerdijk niet onderkend. Shell Moerdijk had geen recente risicoanalyses waarin
afsluiter A en/of de open verbinding naar de atmosfeer beschreven werden, noch
onderdeel van discussie waren.
Naar de mening van de Onderzoeksraad toont dit aan dat, hoewel procesveiligheid een
belangrijke voorwaarde is voor beheersen van risico’s bij een fabriek zoals Shell Moerdijk,
dit niet voldoende is om blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen voor zowel de eigen
medewerkers als voor omwonenden en risico’s voor het milieu te beheersen
(omgevingsveiligheid). Voor de inschatting van het risico van een ethyleenoxide-emissie
ging Shell Moerdijk alleen uit van de ernst van potentiële consequenties, namelijk de
acute en chronische effecten op gezondheid, veiligheid en milieu, en niet op het streven
naar een nulemissie. Daarmee nam Shell Moerdijk, zo concludeert de Raad, niet zijn
verantwoordelijkheid om alle maatregelen te treffen om veilig te functioneren.
De Onderzoeksraad concludeert dat Shell Moerdijk het risico van een emissie van
ethyleenoxide via de openstaande afsluiter niet beheerste. Dat de afsluiter tijdens het
normaal in bedrijf zijn van de fabriek open kon staan werd weliswaar onderkend, maar de
aanname was dat het werken volgens procedure voldoende waarborg was tegen het
onbedoeld openstaan van afsluiter A. Dat dit niet zo was, blijkt uit de emissie die zowel
voor de eigen medewerkers als voor omwonenden een blootstellingsrisico van een zeer
zorgwekkende stof betekende.
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BESCHOUWING
Samenvatting

In de periode tussen 23 november 2015 en 27 januari 2016 kwam bij Shell Moerdijk
onopgemerkt ruim 27 ton ethyleenoxide in de buitenlucht terecht. Ethyleenoxide is een
zeer zorgwekkende stof (ZZS) die bij directe blootstelling bij mensen tot ernstige
gezondheidsschade kan leiden en in zijn zuiverste vorm zeer explosief is. Elke emissie
groter dan 2,5 ton ethyleenoxide geldt volgens de Europese Seveso III richtlijn als een
zwaar ongeval. Hoewel er bij de emissie bij Shell Moerdijk geen acuut gevaar blijkt te zijn
geweest voor medewerkers, omwonenden of milieu, vindt de Onderzoeksraad het zeer
zorgwekkend dat de emissie ruim twee maanden ongemerkt heeft kunnen plaatsvinden.
Het onderzoek van de Onderzoeksraad naar de emissie van ethyleen
oxide bij Shell
Moerdijk laat zien dat het bedrijf de risico’s van dergelijke emissies niet goed beheerste.
Shell Moerdijk is een bedrijf dat zich moet houden aan het Besluit risico’s zware
ongevallen (Brzo), waarin ook de Europese Seveso III richtlijn is verwerkt. Een van
belangrijkste bepalingen van dit besluit is dat een Brzo-bedrijf alle maatregelen moet
treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en, als deze zich onverhoopt
toch voordoen, de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te
beperken.
Emissies van gevaarlijke stoffen, in het bijzonder van zeer zorgwekkende stoffen, van
welke omvang dan ook, moet een Brzo-bedrijf zoveel mogelijk voorkomen, ongeacht
eventuele schade aan mens en milieu. De emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk is
dan ook een ernstig voorval waar lering uit moet worden getrokken, niet alleen door
Shell Moerdijk maar door alle bedrijven die zich bezighouden met productie en
verwerking van gevaarlijke stoffen.
De Onderzoeksraad constateert op basis van zijn onderzoek dat Shell Moerdijk vooral
gericht was op de beheersing van procesveiligheid, maar daarbij te weinig oog had voor
de omgevingsveiligheid.
Veiligheid voor de omgeving in de risicobenadering
Shell Moerdijk veronderstelde dat bij de productie van ethyleenoxide het bewaken van
procesveiligheid voldoende was om zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de
medewerkers en omwonenden en voor het milieu in te vullen. De focus van proces
veiligheid is gericht op de integriteit van de installatie(s) en de beheersing en het goede
verloop van het productieproces. Dat betekent onder meer dat daar geen gevaarlijke
stoffen onopgemerkt bij vrijkomen. Een goedlopend proces is ook goed voor de
omgeving, zo redeneerde het bedrijf. Dit is naar de mening van de Onderzoeksraad een
te beperkte opvatting. De verantwoordelijkheid van bedrijven die met gevaarlijke stoffen
werken, gaat verder dan alleen het beheersen van procesveiligheid; het gaat ook om de
beheersing van de omgevingsveiligheid. Deze bedrijven hebben een verantwoordelijkheid
om alle maatregelen te nemen om veilig te kunnen functioneren.
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Een Brzo-bedrijf moet zorgen voor een zo snel mogelijke detectie zodat de uitstoot
beperkt blijft. Bij Shell Moerdijk had de eenzijdige focus op procesveiligheid tot gevolg
dat de emissie van ethyleenoxide ruim twee maanden onopgemerkt bleef. Het productie
proces leek op orde, maar intussen ontsnapte een gevaarlijke stof naar de buitenlucht.

Samenvatting

Dat het bedrijf de emissie alleen door toeval heeft kunnen ontdekken, toont aan dat de
bedrijfsvoering van het bedrijf tekortschoot. Shell Moerdijk schatte vooraf het risico van
een omvangrijke emissie van ethyleenoxide laag in. De barrières om een ongeplande
uitstoot van ethyleenoxide uit de installatie te voorkomen, waren niet afdoende.

Beschouwing

De Onderzoeksraad onderstreept de noodzaak om, naast proces
veiligheid, ook de
omgevingsveiligheid te borgen in de bedrijfsvoering. Dat vergt een brede risicobenade
ring van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.
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Lessen voor andere bedrijven
Dit voorval laat zien dat als een Brzo-bedrijf zich te eenzijdig richt op procesveiligheid,
een blinde vlek kan ontstaan voor een ernstig veiligheidsrisico voor de omgeving. De
beoordeling van de potentiële milieueffecten van een emissie, als onderdeel van de
beoordeling van procesveiligheid, kan tekortschieten.
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Het is niet zo dat als procesveiligheid op orde is, ook alle risico’s voor de omgeving zijn
weggenomen. Met de in dit onderzoek geconstateerde focus op het beperken van de
effecten van een emissie, in plaats van op het voorkòmen ervan, doet de chemische
industrie de omgevingsveiligheid tekort. De Onderzoeksraad verwacht dat ook dat
andere Brzo-bedrijven deze lessen ter harte nemen. Zo mag van hen worden verwacht
dat ze niet alleen na een voorval reactief handelen, maar ook proactief processen en
installaties in hun samenhang periodiek beoordelen op risico’s voor de omgeving.
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Aanbevelingen
De emissie bij Shell Moerdijk was een zwaar ongeval. Van een Brzo-bedrijf als Shell
Moerdijk mag verwacht worden dat het alle maatregelen treft die nodig zijn om een
zwaar ongeval te voorkomen. Procesveiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde,
maar niet altijd voldoende om blootstellingrisico’s van gevaarlijke stoffen, zowel voor de
eigen medewerkers als voor omwonenden, en risico’s voor het milieu te beheersen. Dit
betekent onder meer het streven naar nulemissie van zeer zorgwekkende stoffen naar de
buitenlucht.
De Raad komt hiermee tot de volgende aanbevelingen:
Aan Shell Moerdijk:
Actieve beheersing van risico’s voor de omgeving
Shell Moerdijk heeft naar aanleiding van deze emissie van ethyleenoxide diverse maat
regelen genomen om een soortgelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Daarmee
heeft het bedrijf een noodzakelijke stap gezet.
Het valt de Onderzoeksraad op dat Shell Moerdijk zich in zijn reactie op het voorval en
het inzagerapport van de Raad, hoofdzakelijk richt op het voldoen aan (onderdelen van)
wettelijke regelingen en industriestandaarden. Hiermee doet Shell Moerdijk geen recht
aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als Brzo-bedrijf voor het beheersen van
veiligheidsrisico’s voor de omgeving. Dit stemt de Onderzoeksraad, mede na zijn eerdere
rapportages over incidenten bij Shell, niet hoopvol. Van het bedrijf mag een meer
fundamentele en proactieve aanpak worden verwacht, temeer omdat Shell zichzelf
publiekelijk profileert als een bedrijf met veiligheid als topprioriteit.
1a.	Hanteer omgevingsveiligheid als één van de centrale uitgangspunten voor de risico
beheersing. Verwerk daartoe onder meer het streven naar nulemissies van zeer zorg
wekkende stoffen in de risicomatrix.
1b.	Bezie waar maatregelen om procesveiligheid te realiseren, negatieve gevolgen kunnen
hebben voor de omgevingsveiligheid, zoals het ongemerkt ontsnappen van
gevaarlijke stoffen, en tref maatregelen om deze negatieve gevolgen te voorkomen.
Proactief omgaan met veranderingen
De Onderzoeksraad vindt dat een integrale beheersing van risico’s stevig verankerd
moet worden in de risicobenadering van Brzo-bedrijven. Dat vergt voortdurend proactief
handelen van die bedrijven, onder meer als veranderende inzichten omtrent het werken
met gevaarlijke stoffen aanpassingen van installaties noodzakelijk maken. Aanpassingen
van het ontwerp van, en de procedures voor de verschillende installaties moeten gepaard
gaan met een risicobeheersing vanuit het perspectief van zowel procesveiligheid als
omgevingsveiligheid.
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2.	Op basis van het onderzoek benadrukt de Raad nogmaals het belang van het invullen
van de aanbeveling die hij in 2015 deed naar aanleiding van de explosies in de
MSPO2-fabriek bij Shell Moerdijk:
‘Zorg ervoor dat alle medewerkers van Shell continu alert zijn op de veiligheidsrisico’s
die volgen uit wijzigingen van installaties, in processen en procedures. Evalueer
eerdere veronderstellingen en aannames opnieuw. Voer (nieuwe) risicoanalyses uit,
neem adequate beheersmaatregelen en zorg voor voldoende kritisch vermogen
binnen het team dat die analyses uitvoert. Wees daarbij alert op aannames op basis
van risico’s die eerder werden uitgesloten.’
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ALARP

As low as reasonably practical. Zo laag als redelijkerwijs haalbaar.

BBS
Brzo

Bedrijfsbeheerssysteem
Besluit risico’s zware ongevallen

CLP

Classification, labelling and packaging

EG
EO

Europese gemeenschap
Ethyleenoxide

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

HAZOP
HEMP
HSSEQ

Hazard and Operability study
Hazards and Effects Management Process
Health, Safety, Security, Environment and Quality

ICT
ISZW

Informatie- en communicatietechnologie
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

LOTO
LPG

Lockout-tagout
Liquefied petroleum gas

MEOD
MFD

Moerdijk ethyleenoxide and derivatives
Moerdijk Filling and Dispatch, het verladingsstation voor trucks en
treinwagons
Moerdijk lower olefins
Management of change
Moerdijk SMPO fabriek 2; aanduiding voor de tweede SMPO fabriek bij
Shell Moerdijk, gebouwd in 1999.

MLO
MOC
MSPO2

OMWB
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Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

PEFS(-en)
Process Engineering Flow Scheme(s)
ppm, v-ppm Ppm is een maat voor de concentratie van een stof. Ppm betekent parts
per million, oftewel delen per miljoen. Eén ppm is tienduizend keer kleiner
dan één procent. De aanduiding v-ppm betekent dat het gaat om
volumes.
PSA
Proces safety assessment
PTL
Productieteamleider
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QRA

Quantitative Risk Analysis, Kwantitatieve risicoanalyse
Samenvatting

RAM
RIVM

Risk assessment matrix
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SMPO

Styreenmonomeer en propeenoxide; aanduiding voor het
productieproces.
Het proces om een fabriek na het uitvoeren van onderhoud op een veilige
en verantwoorde manier weer in bedrijf te nemen.
Het proces om een fabriek op een verantwoorde en veilige manier uit
bedrijf te nemen om onderhoud uit te kunnen voeren.

Starten
Stoppen

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek

Veova
VGWM
VR

Vinyl ester of versatic acid, een veresterd carbonzuur
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Veiligheidsrapport

WOL
Wabo

Werkontleding
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

ZZS

Zeer zorgwekkende stof
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1

INLEIDING
Samenvatting

Op 27 januari 2016 ontdekte Shell Nederland Chemie BV in Moerdijk (hierna: Shell Moerdijk)
dat op de MEOD-fabriek (Moerdijk Ethylene Oxide and Derivatives) een afsluiter
onbedoeld openstond. Door het openstaan van deze afsluiter kwam ethyleenoxide vrij.
Ethyleenoxide is kankerverwekkend en staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen.1
De afsluiter was opengezet als onderdeel van het uit bedrijf nemen van de MEOD-fabriek
voor onderhoud op 14 november 2015, maar werd niet gesloten bij het opstarten van
deze fabriek op 20 november 2015. De openstaande afsluiter werd op 27 januari 2016
ontdekt en gesloten. Daarmee heeft deze afsluiter gedurende 7 dagen bedoeld, en
vervolgens gedurende 68 dagen onbedoeld opengestaan. Shell Moerdijk schatte de
totaal geëmitteerde hoeveelheid ethyleenoxide op ongeveer 27,7 ton, gerekend vanaf
het in bedrijf nemen van de fabriek op 23 november 2015. Deze hoeveelheid komt
ongeveer overeen met de inhoud van één tankwagen.

1.1

Waarom onderzoek door de Onderzoeksraad?

Brzo-bedrijven zoals Shell Moerdijk vallen onder de Europese Seveso III 2 richtlijn. Een
emissie van ethyleenoxide valt onder de definitie van een zwaar ongeval uit deze richtlijn,
zodra het om meer gaat dan de drempelwaarde van 2,5 ton.
De door Shell Moerdijk berekende hoeveelheid ethyleen
oxide die in deze periode
vrijkwam, is ruim tien keer hoger dan deze drempelwaarde van 2,5 ton. Daarmee is
sprake van een zwaar ongeval, waarover de Europese Commissie moet worden ingelicht
(artikel 18). Artikel 8 van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid schrijft voor dat de
Onderzoeksraad een onderzoek instelt naar een dergelijk zwaar ongeval.
Afgezien van de wettelijke verplichting, zag de Raad aanleiding om onderzoek te doen
vanwege het feit dat de emissie plaatsvond anderhalf jaar na een ander zwaar ongeval
bij Shell Moerdijk: de explosies en brand bij de MSPO2-fabriek van Shell Moerdijk in juni
2014. Dat ongeval gebeurde tijdens het weer starten van de MSPO2-fabriek nadat deze
voor onderhoud uit bedrijf was. Het ongeval is destijds door de Onderzoeksraad
onderzocht.3 Bij het opwarmen van de fabriek reageerde ethylbenzeen onvoorzien met
de katalysator. Deze chemische reactie bleef onopgemerkt en kon zich ontwikkelen tot
een ongecontroleerde reactie (runaway), waardoor de druk in het systeem snel toenam
en de reactor explodeerde.

1
2
3

http://www.rivm.nl/rvs/Stoffenlijsten/Zeer_Zorgwekkende_Stoffen.
Richtlijn nr. 96/82/EG. De Nederlandse regelgeving, het Brzo 2015, is hier op gebaseerd.
Onderzoeksraad voor Veiligheid, Explosies MSPO2, Moerdijk, 3 juni 2014.
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Het was niet voor het eerst dat een emissie van ethyleenoxide plaatsvond bij Shell. Op
25 februari 2009 werd bij Shell Moerdijk een lekkage geconstateerd waardoor vloeibaar
ethyleenoxide uit een ondergrondse leiding was vrijgekomen.4 Op 30 december 2013
ontstond een lekkage van ethyleenoxide bij een koppeling in een bovengrondse leiding
op het terrein van de Shell-raffinaderij te Pernis.5

1.2

Beschouwing

Onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke factoren en mechanismen een rol
hebben gespeeld bij de emissie van ethyleen
oxide tussen 23 november 2015 en
27 januari 2016. Hierbij kijkt de Raad niet alleen naar de gebeurtenissen en handelingen
die direct bijdroegen aan het voorval, maar ook naar de achterliggende factoren, dat wil
zeggen de context waarbinnen deze gebeurtenissen en handelingen konden plaats
vinden. Dit werpt de volgende vragen op:
•
•

•

Hoe groot is de hoeveelheid vrijgekomen stof en leverde deze gevaar op voor de
gezondheid van medewerkers of omwonenden?
Hoe is te verklaren dat de afsluiter bij het opstarten van de MEOD-fabriek open is
blijven staan, waardoor er gedurende langere tijd een emissie van ethyleenoxide
plaats kon vinden?
Hoe beheerste Shell Moerdijk het risico op een emissie van ethyleenoxide via afsluiter
A in de MEOD-fabriek?

1.3

Afbakening van het onderzoek

Het onderzoek richt zich op de procesbeheersing in de fabriek waar de emissie plaats
vond. Dat wil zeggen:
•

•

4
5

Samenvatting

Het onderzoek is beperkt tot de MEOD-fabriek bij Shell Moerdijk. Er is geen onder
zoek gedaan naar andere installaties of andere locaties van Shell. Ook de rol van het
Shell-concern in algemene zin is buiten beschouwing gebleven. Wel zijn de
bevindingen en aandachtspunten uit de eerdere onderzoeken door de Raad (zie
paragraaf 1.1) bij Shell gebruikt om de uitkomsten van dit onderzoek in een breder
perspectief te plaatsen.
Het onderzoek gaat niet in op de wijze waarop de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)
invulling gaven aan hun VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) bij
Shell Moerdijk.

Onderzoeksraad voor Veiligheid, Emissie vloeibaar ethyleen
oxide, Shell Nederland Chemie BV, Moerdijk,
25 februari 2009.
Onderzoeksraad voor Veiligheid, Lekkage ethyleenoxide, Shell Pernis, 30 december 2013.

- 17 -

Lijst van
afkortingen en
begrippen

1
Inleiding

2
De omvang en
gevolgen van de
emissie

3
Het ontstaan
van de
ethyleenoxide
emissie

4
De verklaring
voor de emissie

5
Risicobeheersing

6
Conclusies

7
Aanbevelingen

Bijlagen

Inhoudsopgave

1.4

Andere onderzoeken

Naast de Onderzoeksraad heeft ook Shell Moerdijk zelf onderzoek gedaan naar de
oorzaken van dit incident. Voor wat betreft de verspreiding van het vrijgekomen ethyleen
oxide heeft Shell Moerdijk een derde partij gevraagd een contra-expertise op haar eigen
onderzoek uit te voeren.
Daarnaast deden de volgende organisaties onderzoek naar de emissie:
•
•

•

de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft in samenwerking met de GGD
en het RIVM een beoordeling gemaakt van de gezondheidsrisico’s;
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid hebben gezamenlijk een bestuurlijk onderzoek ingesteld naar de
oorzaak;
het Openbaar Ministerie heeft, in samenwerking met de ISZW, een strafrechtelijk
onderzoek ingesteld.

1.5

Samenvatting
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Leeswijzer

Het geëmitteerde ethyleenoxide is geclassificeerd als zeer zorgwekkende stof. Na deze
inleiding start het rapport in hoofdstuk 2 met een beschrijving van het effect van het
vrijkomen daarvan: hoeveel werd er geëmitteerd en wat waren de gevolgen voor de
omgeving? De volgende twee hoofdstukken gaan in op de oorzaak van deze emissie.
Hoofdstuk 3 behandelt een aantal relevante gebeurtenissen voorafgaand aan de emissie
en de uiteindelijke ontdekking ervan, waarna hoofdstuk 4 verklaart hoe deze hebben geleid
tot het ontstaan van de emissie. Vervolgens gaat hoofdstuk 5 in op hoe Shell Moerdijk
invulling gaf aan de beheersing van het risico van een dergelijke emissie. Tot slot geeft
hoofdstuk 6 de conclusies weer die de Onderzoeksraad uit de gepresenteerde bevindingen
trekt. Op basis van deze conclusies doet de Raad in hoofdstuk 7 aanbevelingen aan Shell
Moerdijk.
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2

DE OMVANG EN GEVOLGEN VAN DE
EMISSIE
Samenvatting

Toen Shell Moerdijk in de nacht van 27 januari 2016 de emissie via een open afsluiter
ontdekte, heeft het bedrijf dit aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
gemeld. Shell Moerdijk heeft zelf onderzoek naar de emissie uitgevoerd. Het bedrijf
heeft de vrijgekomen hoeveelheid ethyleenoxide bepaald en vervolgens hebben het
bedrijf en de Omgevingsdienst de mogelijke gevolgen van deze emissie in kaart
gebracht. Dit hoofdstuk gaat in op de uitkomsten van deze onderzoeken en de contraexpertise die de Onderzoeksraad hierop heeft laten uitvoeren.

2.1

Wat is ethyleenoxide?

Ethyleenoxide is toxisch en mutageen voor de mens. De stof lost volledig op in water, en
een oplossing van ethyleenoxide in water kan blaren op de huid veroorzaken. De damp
van ethyleen
oxide irriteert ogen, huid en luchtwegen. Ethyleen
oxide is in Europese
wetgeving (CLP Verordening EG 1272/2008) tevens geclassificeerd als kankerverwekkend.
Het RIVM heeft de stof in 2013 op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen 8 geplaatst.
Ethyleenoxide is biologisch afbreekbaar.
Voor Shell Moerdijk zijn de emissies van ethyleen
oxide vanaf de in 2008 afgegeven
vergunning gereguleerd op grond van de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR).
Incidentele emissies zijn niet gereguleerd via de vergunning. Op basis van de jaarrapportages
bedraagt de totale EO-emissie van Shell Moerdijk circa 0,3 ton per jaar. Dit is het totaal van
de emissies afkomstig van de puntbronnen en diffuse emissies. Er wordt vanuit gegaan dat
emissie van minder dan 1 mg ethyleen
oxide per m3 afgas niet haalbaar is, omdat het
technisch niet mogelijk is om ethyleenoxide voor 100% uit het afgas te verwijderen.
Voor alle stoffen op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen geldt de mini
malisatie
9
verplichting volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit artikel verplicht bedrijven

7
8
9
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Ethyleen
oxide (in de literatuur vaak aangeduid met EO) is, onder atmosferische
omstandigheden, een kleurloos gas met een zoete geur.6 De chemische formule van
ethyleenoxide is C2H4O. Het gas is zwaarder dan lucht en heeft een vlampunt 7 onder
-18°C. Het kookpunt is 10,5°C. Het is een licht ontvlambare stof die met lucht, bij vrijwel
alle concentraties, een brandbaar mengsel kan vormen. Zuivere ethyleenoxide ontleedt
explosief bij verbranding, zelfs als er geen lucht aanwezig is.

6

Beschouwing

Europese federatie van de chemische industrie, Richtlijnen voor de distributie van Ethyleenoxide, Ethyleenoxide
en Derivaten Cefic Sector Groep, 4e revisie, 2013.
Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij damp boven de vloeistof in combinatie met zuurstof uit de lucht
een brandbaar mengsel vormt.
http://rvs.rivm.nl/zoeksysteem/stof/detail/678. Gebruik de zoekterm: oxiraan.
Voorheen gold de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (Ner) als toetsingskader.
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hun lozingen en uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen naar lucht en water te voorkomen
(een zogenaamde nulemissie). Als nulemissie niet haalbaar is, dan moeten de emissies
zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting).
Voor kankerverwekkende stoffen als ethyleen
oxide kan geen veilige drempel
waarde
worden vastgesteld, dat wil zeggen een concentratie stof waaronder geen effecten voor
de gezondheid optreden. Voor deze stoffen worden grenswaarden10 gehanteerd. De
grenswaarde voor de omgeving van Shell Moerdijk komt overeen met een blootstelling
aan 3μg/m3 ethyleenoxide11, 12 gedurende een jaar. Dit is de norm 13 waaraan de concen
traties waar zowel de werknemers van omliggende bedrijven als de bevolking in de
omgeving aan zijn blootgesteld worden getoetst.

2.2

Samenvatting
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Hoeveel ethyleenoxide kwam vrij?

Om de blootstelling en de mogelijk daaruit volgende gezondheids- en milieurisico’s in te
kunnen schatten, moet allereerst de omvang van de emissie worden bepaald. Hierna
moet bepaald worden hoe het ethyleenoxide zich heeft verspreid in de omgeving. Als
de duur en concentratie van de blootstellingen zijn bepaald, dan kunnen de effecten van
de emissie op de mens worden ingeschat.
Shell Moerdijk had geen meetapparatuur bij de open verbinding naar de atmosfeer 14
geplaatst. Op dit punt geldt volgens de Activiteitenregeling geen meetverplichting
omdat tijdens normale situatie (normaal bedrijf en stop fabriek) geen emissie van EO
plaatsvindt. Er zijn daardoor geen meetwaarden aan de hand waarvan de vrijgekomen
hoeveelheid ethyleenoxide kan worden bepaald.
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De hoeveelheid vrijgekomen ethyleenoxide is door Shell Moerdijk niet gemeten.

Wel lijkt de hoeveelheid vrijgekomen stof eenvoudig te berekenen. Uit het verschil tussen
oxide
de geproduceerde15 en de al in het systeem aanwezige hoeveelheid ethyleen
enerzijds, en de (via trein, truck en buisleiding) verladen hoeveelheid ethyleen
oxide
anderzijds, kan in principe de zogenoemde ‘massabalans’, en daarmee de hoeveelheid
geëmitteerde stof, worden berekend.
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De praktijk is echter complexer. Een deel van het geëmitteerde afgas is niet afkomstig uit
de MEOD-fabriek, maar uit de treinwagons en trucks die bij het verlaadstation worden
6
Conclusies

10
11
12
13
14
15

De grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een gevaarlijke stof in de individuele ademhalingszone
van een werknemer (bron: RIVM).
Het voorvoegsel μ staat voor micro. 1 microgram is gelijk aan een duizendste milligram (1 μg = 0,001 mg).
Risicobeoordeling emissie ethyleenoxide in Zoetermeer (2010), RIVM Rapport 609300017.
Gezondheidsraad. Briefadvies Ethyleenoxide. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/26, website
Sociaal-Economische Raad (www.ser.nl), informatie over grenswaarden en Activiteitenregeling milieubeheer, bijlage 13.
Zie paragraaf 3.1.
De doorzet van de MEOD-fabriek is ongeveer 39,5 ton per uur EOE (ethyleenoxide equivalenten). De totale hoeveel
heid geproduceerde ethyleenoxide gedurende de periode van de emissie is bij de Onderzoeksraad bekend.
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aangeboden. Deze hoeveelheid afgas valt buiten de massabalans van de productie van
ethyleenoxide, en zou daarmee kunnen leiden tot een foutieve berekening van de emissie.
Samenvatting

Met alleen een massabalans ontstaat in deze situatie geen beeld dat nauwkeurig
genoeg is om met zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de geëmitteerde
hoeveelheid ethyleenoxide.

Daarbij is eveneens van belang dat de productiegegevens niet zo nauwkeurig zijn dat die
gedurende de emissie als indicator voor het verlies van ethyleenoxide konden dienen.
De uiteindelijk uitgestoten hoeveelheid valt niet op in vergelijking met de hoeveelheid
ethyleen
oxide die Shell Moerdijk in de periode van twee maanden dat de emissie
duurde, geproduceerd heeft.
Shell Moerdijk onderkende deze beperking en heeft de emissie berekend op basis van
een volumeberekening.16 Deze kwam uit op 27,7 ton ethyleenoxide, met een foutmarge
van 10% tot 20%. Shell Moerdijk heeft deze emissiegegevens rekenkundig laten toetsen
door TNO. Ook de Raad heeft op de berekening een contra-expertise laten uitvoeren,
zie paragraaf 2.5. Deze gaf geen aanleiding om aan de door Shell gepresenteerde
uitkomst te twijfelen.

Op basis van de beschikbare productiegegevens is geen uitspraak mogelijk over de
hoeveelheid geëmitteerde ethyleenoxide in deze periode.
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De gevolgen van de emissie

De gevolgen volgens Shell
Shell Moerdijk heeft op basis van de omvang van de emissie de verspreiding van
ethyleenoxide in de omgeving gemodelleerd, om te bepalen of het verbodsrisiconiveau 17
op grondniveau is overschreden. Shell Moerdijk heeft hieruit geconcludeerd dat noch op
het terrein van Shell Moerdijk, noch in de omgeving daarvan, het verbodsrisiconiveau is
overschreden.
Naast dit modelmatig onderzoek heeft Shell Moerdijk alle medewerkers die in de periode
van de emissie werkzaam waren op het terrein van Shell Moerdijk, in de gelegenheid
gesteld een bloedonderzoek te laten uitvoeren om de blootstelling aan ethyleenoxide te
kunnen beoordelen. De bloedmonsters zijn geanalyseerd op EO-adducten, een indicator
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16
17

De vertrouwelijke notitie waarin Shell deze berekening heeft vastgelegd, is in het bezit van de Onderzoeksraad.
http://rivm.nl/rvs/Normen/Werknemer/Grenswaarden.
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voor blootstelling aan ethyleenoxide, en vergeleken met de normaalwaarde 18 en de
biologische grenswaarde.19
Samenvatting

In dit onderzoek zijn ook mensen betrokken die onderhoudswerkzaamheden uitvoerden
bovenop andere opslagtanks ter hoogte van het emissiepunt. Van een aantal personen zijn
de gemeten bloedwaarden hoger dan verwacht mag worden op basis van de achter
grondwaarden 20 voor Shell Moerdijk medewerkers,21 maar voor alle gemeten waarden
concludeert Shell Moerdijk dat ze ruim onder de blootstellinggrenswaarde 22 liggen.

Uit het uitgevoerde (bloed-)onderzoek trekt Shell Moerdijk de conclusie dat de
gezondheidseffecten voor werknemers verwaarloosbaar zijn geweest en dat er geen
significante gezondheidsrisico’s als gevolg van de ethyleen
oxide-emissies te
verwachten zijn.
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De toets door het bevoegd gezag
Monitoring door de omgevingsdienst
De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft rondom het industrieterrein
Moerdijk de beschikking over zogenaamde eNoses om de uitstoot van gevaarlijke gassen
te monitoren. Deze zijn a-specifiek: ze meten geen specifieke stoffen, maar registreren
een spectrum aan verbindingen. Dat betekent dat een emissie van ethyleenoxide niet als
zodanig wordt herkend, maar wordt geregistreerd als een emissie van koolwaterstoffen.
De eNoses nemen een stof waar bij een concentratie vanaf ongeveer 10 μg/m3.
Met de eNoses wordt dus gedetecteerd dát er een emissie is, maar vervolgens is analyse
door een specialist nodig om te bepalen om welke stof het gaat. De eNoses zijn dan ook
niet bedoeld om risico’s voor de volksgezondheid in kaart te brengen, maar helpen om
bij een grote emissie het effectgebied in kaart te brengen.
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18

19

20

21
22

De normaalwaarde is een waarde die voorkomt bij niet beroepsmatig blootgestelde personen, en is gebaseerd op
natuurlijke vorming van ethyleenoxide in het lichaam (normaalwaarde < 100 pmol/gHb). Omdat ethyleenoxide ook
aanwezig is in sigarettenrook, ligt de normaalwaarde voor rokers hoger (normaalwaarde rokers < 350 pmol/g Hb).
De biologische grenswaarde is afgeleid van de grenswaarde in lucht die bij inademing in het algemeen geen
nadelige gevolgen heeft op de gezondheid, en is gebaseerd op een blootstellingsduur van een heel arbeidsleven
(40 jaar, 5 dagen/week, 8 uur/dag). De biologische grenswaarde bedraagt 3.200 pmol/g Hb.
Shell Moerdijk controleert periodiek de bloedwaarden van haar medewerkers op ethyleen
oxide door de
hoeveelheid ethyleenoxide dat aan het hemoglobine in het bloed gebonden is te bepalen, zogenaamde adduct
waarden. Met het begrip ‘Achtergrondwaarden’ bedoelt Shell Moerdijk de adductwaarde die bij controles, tijdens
normaal bedrijf, worden vastgesteld.
De hoogste bloedwaarde was 805 pmol/g Hb.
De blootstellingsgrenswaarde bedraagt 3.200 pmol/g Hb.
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De eNoses van de OMWB hebben bij de emissie van ethyleenoxide door Shell
Moerdijk geen alarm afgegeven. Een verklaring hiervoor is dat de concentratie
ethyleenoxide ter plaatse van de eNoses lager was dan de concentratie waarbij zij
een emissie registreren. Berekeningen die de OMWB heeft uitgevoerd op basis van
de door Shell bepaalde hoeveelheid vrijgekomen ethyleenoxide (27,7 ton) onder
steunen deze verklaring.

In de situatie dat een eNose wel een stof registreert, kan middels een ander meetsysteem
(in de omgeving staan vier zogenaamde ‘gaschromatografen’) desgewenst tijdens de
emissie een exacte analyse van de samenstelling van geëmitteerde stoffen worden
gemaakt. Omdat de emissie pas achteraf bekend werd, is dat in dit geval niet gebeurd.
Gezondheidsbeoordeling door de GGD
De OMWB heeft opdracht gegeven aan de GGD’en Brabant/Zeeland om een gezond
heidsrisicobeoordeling 23 voor deze emissie van ethyleenoxide uit te voeren. Het bureau
Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD’en (Bureau GMV) toetste hiertoe de
concentraties waaraan zowel de werknemers van omliggende bedrijven als de bevolking
in de omgeving zijn blootgesteld aan de norm van 3μg/m3. Bureau GMV is voor deze
gezondheidsbeoordeling uitgegaan van de door Shell Moerdijk berekende hoeveelheid
van 27,7 ton ethyleen
oxide. Het RIVM 24 heeft, in opdracht van Bureau GMV, de
verspreiding van de emissie gemodelleerd.

Bureau GMV concludeert dat noch de werknemers van omliggende bedrijven, noch
de omwonenden van Shell Moerdijk acute schadelijke effecten hebben ondervonden
als gevolg van de in de genoemde periode vrijgekomen hoeveelheid ethyleenoxide.
Wat betreft de langere termijn concludeert Bureau GMV dat geen extra risico’s zijn
te verwachten. Daarbij is vooral gekeken naar het extra risico op het ontstaan van
kanker als gevolg van het vrijgekomen ethyleenoxide.

2.4

Conclusie op basis van contra-expertises

De Onderzoeksraad heeft een contra-expertise laten uitvoeren op de wijze van
berekening van de hoeveelheid emissie door Shell Moerdijk (zie bijlage H). Deze contraexpertise wijst uit dat de methodiek van het inschatten van de hoeveelheid uitgestoten
ethyleenoxide navolgbaar is. De berekening is helder en logisch, er is zoveel als mogelijk
gebruikgemaakt van feitelijke gegevens, en waar Shell Moerdijk aannames deed, zijn
deze onderbouwd en van een overwegend conservatief karakter.
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GGD Brabant/Zeeland: Gezondheidsrisicobeoordeling ethyleenoxide incident Shell Moerdijk, nr. UIT-16035754,
dd. 1 maart 2016.
Deze studie is in het bezit van de Onderzoeksraad. De studie is niet voorzien van een titel of een documentnummer.
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Daarnaast heeft de Onderzoeksraad een contra-expertise laten uitvoeren op de
beoordeling van de gezondheidseffecten van deze ethyleenoxide-emissie (zie eveneens
bijlage H). Deze contra-expertise onderschrijft de stelling van Shell Moerdijk dat zowel
de kortetermijneffecten als de langetermijneffecten van de emissie op de gezondheid
van medewerkers en omwonenden verwaarloosbaar mogen worden geacht.
Wel wordt een kanttekening geplaatst bij het door Shell Moerdijk gebruikte verspreidings
model (FRED) en dat van TNO (EFFECTS). Deze modellen zijn met name ontwikkeld voor
het doorrekenen van scenario’s met ‘significante’ bronsterkten. Ze zijn minder geschikt
voor het rekenen met kleine concentraties, zoals in dit geval.25 Een eventuele over
schrijding van de grenswaarde van 3 μg/m3 is met gebruik van deze modellen niet goed
vast te stellen.
Het verspreidingsmodel (STACKS) dat het RIVM heeft gebruikt in haar advies aan Bureau
GMV is daar wel geschikt voor. Bureau GMV heeft op basis hiervan vastgesteld dat geen
omwonenden zijn blootgesteld aan concentraties boven de geldende norm. Ondanks de
onzekerheden van het door Shell Moerdijk gebruikte verspreidingsmodel blijft de door
het bedrijf gepresenteerde conclusie dus overeind.

De contra-expertises die de Raad heeft laten uitvoeren gaven geen aanleiding om
te twijfelen aan het door Shell Moerdijk berekende emissievolume van 27,7 ton of
aan de beoordeling door Shell Moerdijk van de effecten op de gezondheid van
medewerkers of omwonenden.
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Tussen 1 - 10 v-ppm. Ppm is een maat voor de concentratie van een stof. Ppm betekent parts per million oftewel
delen per miljoen. Eén ppm is tienduizend keer kleiner dan één procent. De aanduiding v-ppm betekent dat het
gaat om volumes. 1 v-ppm ethyleenoxide komt overeen met 1.940 μg/m3.
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Shell Moerdijk ontdekte op 27 januari 2016 dat er vanuit één van haar installaties, de
MEOD-fabriek, ethyleenoxide naar de buitenlucht lekte. Gedurende ruim twee maanden
werd deze stof geëmitteerd via een procesafsluiter die open was blijven staan.
Dit hoofdstuk start met een beknopte omschrijving van de MEOD-fabriek en de functie
van de bewuste procesafsluiter. Daarna volgt een beschrijving van de relevante gebeurte
nissen die zich in de periode voor het ontdekken van de lekkage feitelijk hebben
voorgedaan.

3.1
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1
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De MEOD-fabriek

De productie van ethyleenoxide
Het ontwerp van de fabriek stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De MEODfabriek is opgedeeld in twee clusters: 1. de ethyleenoxide-fabriek en 2. de Veova-fabriek
en Utilities. De MEOD-fabriek produceert ethyleenoxide door zuurstof te binden aan
etheen. Het etheen is afkomstig van de MLO-fabriek (Moerdijk Lower Olefins) waar
grondstoffen (nafta, gasolie en LPG) worden omgezet in een aantal chemicaliën, waar
onder etheen.
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Figuur 1: Schematisch overzicht van de bedrijfsonderdelen op de site van Shell Moerdijk.

Het proces waarbij ethyleenoxide wordt geproduceerd is een gesloten systeem. In de
laatste stap van het productieproces wordt het ethyleen
oxide naar de opslagtanks
verpompt van waaruit het vervolgens naar de afnemers wordt getransporteerd. Dit
transport gebeurt rechtstreeks via buisleidingen of via het laadstation MFD (Moerdijk
Filling and Dispatch) vanwaar het ethyleenoxide wordt verladen voor vervoer over het
spoor of over de weg.
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Bij dit verpompen komt een restgas vrij. Dit mengsel van ethyleenoxide en stikstof wordt
ook ‘afgas’26 genoemd. Om te voorkomen dat dit afgas een te hoge druk in de fabriek
veroorzaakt, moet dit uit het systeem worden afgevoerd (de druk moet ‘afgelaten’
worden). De MEOD-fabriek kent twee uitwegen voor afgas (zie figuur 2 en figuur 4).27
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Figuur 2: Schematische weergave van afsluiters A (rood) en B (groen).

De eerste, als de fabriek in bedrijf is, is de route via afsluiter B (in de afbeeldingen steeds
in groen aangegeven). De bronnen van afgas, de buisleidingen en het laadstation, zijn
dan aangesloten op de zogenoemde ‘gaswasser’ (C306). Hier wordt het ethyleenoxide
uit het afgas gefilterd (‘gewassen’), teruggevoerd naar de fabriek en herwonnen. Omdat
het niet veilig is om ethyleenoxide via de fakkel af te voeren,28 is gekozen voor een
gefilterde uitstoot naar de atmosfeer. Het resterende gas, het afgas, bestaat voornamelijk
uit stikstof 29 en bevat vrijwel geen ethyleenoxide meer. Het wordt, in overeenstemming
met de milieuvergunning,30 boven op de gaswasser uitgestoten naar de atmosfeer.
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30

De installatie is ingericht op vloeibare EO. Als gevolg van het lage kookpunt van EO wordt vloeibaar EO bij proces
handelingen (verpomping, temperatuursverhogingen of drukverlagingen) deels omgezet naar gasvormig EO.
In Bijlage D, Technische details MEOD, is een volledige schematische weergave opgenomen.
EO heeft risico op explosie of terugbranden in de leidingen naar de fakkel.
Stikstof wordt gebruikt om de opslagtanks en de leidingen zuurstofvrij en op het gewenste drukniveau te houden.
Ten tijde van het schrijven van dit rapport waren de milieuvergunning uit 2003 en de wijzigingen hierop nog van
kracht. Shell Moerdijk is in 2016 het vooroverleg voor een revisie van deze vergunning gestart.
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Figuur 3: Overzicht van afsluiters A en B, de open verbinding Z-301 en de opslagtanks T301 t/m T304. (Foto’s:
Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Wanneer de gaswasser buiten bedrijf is, staat de route via afsluiter B dicht. Het mogelijk
nog aanwezige afgas wordt dan afgevoerd langs afsluiter A. Deze tweede uitweg loopt
niet via de gaswasser, maar naar een open en ongefilterde verbinding (bij Shell Moerdijk
aangeduid als Z-301 31) naar de atmosfeer.
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31

Shell Moerdijk, MEOD U-300, Process Control and Instrument Safeguarding Narratives, pagina 2029, 9 september
2015.
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Figuur 4: Beschrijving open en ongefilterde verbinding Z-301. (Bron: Shell Moerdijk)

Dit emissiepunt naar de atmosfeer bevindt zich op een zogenaamde ‘safe location’ op
25 meter hoogte bovenop opslagtank T301. Een safe location is voor Shell Moerdijk een
plek waar een stof niet kan ontsteken en mensen in de buurt, zoals werknemers en
omwonenden, niet in acuut gevaar kan brengen.

Het tot 27 januari uitgestoten ethyleenoxide betrof het ongefilterde afgas dat via
afsluiter A en de open, ongefilterde, verbinding Z-301 naar de atmosfeer werd
uitgestoten.

De MEOD-fabriek wordt, zoals alle fabrieken op de site, voor zover het normaal
productiewerk betreft, bediend en gecontroleerd door een team van operators. Dit team
bestaat uit een Productie Team Lead (PTL) die samen met zijn assistent PTL (a-PTL)
leiding geeft aan twee paneloperators, drie hoofdoperators en twee (senior) buiten
operators. De PTL en de a-PTL zijn de leidinggevenden en werken op kantoor, aan
grenzend aan de controlekamer. De PTL en de a-PTL maken de planning voor de dienst.
De paneloperators worden altijd als eerste ingedeeld, omdat zij de belangrijkste functie
hebben. In de controlekamer zijn twee panels waarachter één paneloperator per panel
het proces in de fabriek beheerst. De operators zijn vooral werkzaam buiten op het
terrein. Als er onervaren operators zijn, loopt een ervaren operator mee.
De functie van afsluiter A
De open verbinding naar de atmosfeer (Z-301) via afsluiter A is volgens Shell Moerdijk,
bedoeld als uitweg voor afgas als de fabriek buiten bedrijf is. Hiermee wordt het proces
veiligheidsrisico van gevaarlijke druk in het systeem beheerst.32 Dit afgas is afkomstig van
het verladingsstation en de opslagtanks.
Afgas van het verladingstation
Bij het verladen van ethyleenoxide uit de tanks naar trucks en treinwagons wordt afgas
gevormd. De werkontleding voor het stoppen van de fabriek schrijft voor dat aan het
verladingsstation gemeld wordt dat de gaswasser is afgekoppeld en de open verbinding
naar de atmosfeer aangekoppeld. Vanaf dat moment mag geen verlading meer plaats
vinden waardoor er (vanuit het verladingsstation) geen afgas meer vrij komt.

Beschouwing

Lijst van
afkortingen en
begrippen

1
Inleiding

2
De omvang en
gevolgen van de
emissie

3
Het ontstaan
van de
ethyleenoxide
emissie

4
De verklaring
voor de emissie

5
Risicobeheersing

6
Conclusies

7
Aanbevelingen
32

Het afgas dat ontstaat bij het transporteren van EO per buisleiding komt techt bij de afnemers, de klanten van
Shell Moerdijk.
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De verladinggegevens van trucks en treinwagons laten zien dat er tijdens het uit bedrijf
zijn van de fabriek in november 2015 geen verladingen naar trucks of treinwagons
hebben plaatsgevonden. Hiermee is het uitgesloten dat, tijdens het uit bedrijf zijn, afgas
afkomstig van het verladingsstation via afsluiter A in de atmosfeer is geëmitteerd.
Afgas van de opslagtanks
De druk in de opslagtanks voor ethyleenoxide kan door verschillende oorzaken veranderen:
bijvoorbeeld doordat de hoeveelheid ethyleenoxide in de tanks verandert door productie
of verlading, of doordat de temperatuur in de tanks verandert. Voor een normale bedrijfs
voering mag de druk in de tanks niet te hoog worden, maar ook niet te laag. Beide situaties
(zowel een te hoge als een te lage druk) kunnen leiden tot het falen van de opslagtank
waardoor ethyleenoxide vrijkomt. Dit risico wordt beheerst door de automatische druk
regeling PC016 en de overdrukventielen bovenop de tanks (zie figuur 5).
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Figuur 5: PC016, stikstofventiel CV1 en afgasventiel CV2.

De normale druk in de opslagtanks, ook wel de werkdruk genoemd, is ongeveer 2,3 bar.
•

•

Als deze druk afneemt, wordt stikstof aan de tanks toegevoegd door het stikstofventiel
CV1 te openen. Als de druk voldoende is verhoogd, wordt het stikstofventiel weer
gesloten.
Als de druk in de tanks te hoog wordt, laat de drukregeling het afgas via het
afgasventiel CV2 ontsnappen uit de tanks. Als de druk voldoende is verlaagd, wordt
CV2 weer gesloten.
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Het gas wordt afhankelijk van de stand van de afsluiter op verschillende wijzen afgevoerd.
Als alleen afsluiter B open staat, wordt het gas afgevoerd naar de gaswasser. Indien
afsluiter A openstaat wordt het gas naar de open verbinding afgevoerd - ongeacht de
stand van afsluiter B. Als afsluiter A open staat, is er immers een onbelemmerde
doorgang naar de buitenlucht.
Iedere tank heeft, als laatste beveiliging tegen het ontstaan van overdruk in de tank, een
overdrukventiel. Dit overdrukventiel heeft via Z-301 een directe verbinding naar de
atmosfeer welke niet kan (en ook niet mag) worden afgesloten. De afsluiters A en B
spelen geen rol bij de werking van de overdrukventielen.
Bij het uit bedrijf zijn van de fabriek zijn alle bronnen voor het ontstaan van afgas, en
daarmee voor het ontstaan van te hoge, en daardoor gevaarlijke, druk in het systeem,
weggenomen. Vanuit het oogpunt van procesveiligheid heeft afsluiter A hierdoor geen
functie meer. Desondanks is het ontwerp van de fabriek hier niet op aangepast. Afsluiter
A wordt nog steeds opengezet wanneer de gaswasser uit bedrijf wordt genomen.

Na het besluit van Shell Moerdijk om tijdens de stop geen verladingen naar trein
wagons en trucks meer uit te voeren, had afsluiter A geen functie meer in het
beheersen van het procesveiligheidsrisico van gevaarlijke druk tijdens het uit bedrijf
zijn van de fabriek. Desondanks heeft Shell Moerdijk het ontwerp van de fabriek hier
niet op aangepast.

3.2

Samenvatting

Beschouwing

Lijst van
afkortingen en
begrippen

1
Inleiding

2
De omvang en
gevolgen van de
emissie

3
Het ontstaan
van de
ethyleenoxide
emissie

De gebeurtenissen

Op 11 november 2015 ontstond als gevolg van brand dusdanige schade aan kritische
apparatuur in de MLO-fabriek dat deze uit bedrijf werd genomen. Doordat deze fabriek
werd stilgelegd, stopte de toevoer van ethyleen en kon de MEOD-fabriek niet langer
ethyleenoxide produceren. Shell Moerdijk had op dat moment de keuze om ofwel de
MEOD-fabriek volledig uit bedrijf te nemen en vrij van ethyleenoxide te maken, ofwel
deze draaiende te houden door ethyleenoxide uit de opslagtanks door de fabriek te
laten circuleren. Shell Moerdijk besloot op 12 november 2015 om de MEOD-fabriek
volledig uit bedrijf te nemen.
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Figuur 6 geeft de tijdlijn van de van belang zijnde gebeurtenissen weer. Daarin zijn zowel
de bedoelde als de feitelijke stand van de afsluiters A en B opgenomen.
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Figuur 6: Tijdlijn gebeurtenissen.
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Het uit bedrijf nemen van de MEOD-fabriek
De MEOD-fabriek werd op 14 november 2015 uit bedrijf genomen. Daarvoor werd een
hiervoor opgestelde werkontleding (WOL) 33 gebruikt. Een dergelijke werkontleding bestaat
uit een aantal34 stappen. Als onderdeel van het uit bedrijf nemen, werd het afgas geschakeld.35

Bij het uit bedrijf nemen van de MEOD-fabriek werd de verbinding naar de atmosfeer
geopend door afsluiter A open te zetten, waarna de verbinding naar de gaswasser
werd gesloten door afsluiter B dicht te zetten.

Het onderhoud aan de bleedklep
Op 13 november werd besloten om het uit bedrijf zijn van de MEOD-fabriek aan te
grijpen om onderhoud aan een installatieonderdeel, bleedklep36 M401, uit te voeren. Er
waren al vanaf begin augustus 2015 problemen met deze bleedklep die op een leiding
zit tussen afsluiter B en de gaswasser (zie figuur 7). Voor dit onderhoud moesten de
afsluiters rondom de bleedklep gesloten worden. Afsluiter B is één van die afsluiters.
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Figuur 7: Positie bleedklep M401.

33

34
35
36

De Raad heeft de daadwerkelijk gebruikte stopprocedure, waarop door de operators is aangetekend wanneer
welke stappen zijn uitgevoerd, niet ontvangen. Deze is volgens Shell Moerdijk zoek geraakt. De Raad heeft zich
gebaseerd op een door Shell Moerdijk verstrekte kopie.
De werkontleding voor het uit bedrijf nemen kent 101 instructieregels. De werkontleding voor het weer in bedrijf
nemen van de fabriek kent 166 instructieregels.
Zie ook bijlage E, Het sleutelsysteem.
Een bleedklep is een afsluiter die open gedraaid kan worden om een systeem te ontlasten van gas of vloeistof.
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Om de omliggende afsluiters op een verantwoorde manier te sluiten, werd volgens de
vastgestelde werkwijze uit het BBS37 door een operator een werkinstructie38 voor een
zogenoemde Lockout-tagout (LOTO) opgesteld. Met het opstellen van deze werk
instructie was al begin augustus gestart, omdat men aanvankelijk het onderhoud aan
deze bleedklep wilde uitvoeren met de MEOD-fabriek in bedrijf. Dat bleek echter
technisch zeer lastig uitvoerbaar, waarop het onderhoud werd uitgesteld. Met het besluit
om de MEOD-fabriek uit bedrijf te nemen, werd dit onderhoud eenvoudiger uit te voeren
zodat het onderhoud aan deze bleedklep ingepland werd tijdens de stop. Daarvoor is de
LOTO-werkinstructie, aan de hand van de BBS-procedure, aangepast aan de situatie
waarbij de MEOD-fabriek buiten bedrijf was.
Op 15 november is gestart met het onderhoud van de bleedklep conform de opgestelde
LOTO-werkinstructie. Op 18 november waren de werkzaamheden gereed. Vervolgens
werd op 19 november de LOTO voor dit onderhoud opgeheven. Als onderdeel van het
opheffen van de LOTO werd afsluiter B opengedraaid.
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Bij het afronden van het onderhoud aan de bleedklep werd afsluiter B opengedraaid.

Het in bedrijf nemen van de MEOD-fabriek
De fabriek kon op 20 november weer worden opgestart. De opstartprocedure bevatte
een stap die voorschreef dat de gaswasser aangekoppeld moest worden en de recht
streekse verbinding naar de atmosfeer gesloten. Uitvoering van deze stap betekent dat
eerst afsluiter B geopend én vergrendeld moet worden en vervolgens dat afsluiter A
ontgrendeld en gesloten moet worden. Uit het onderzoek blijkt echter dat, omdat bij het
opstarten van de fabriek geconstateerd werd dat afsluiter B open stond, werd veronder
steld dat afsluiter A dichtgezet was. De betreffende stap in de opstartprocedure is in die
veronderstelling afgetekend 39 waardoor de feitelijke controle van de stand van afsluiter A
niet meer had plaatsgevonden. Deze feitelijke controle is nodig omdat afsluiter A niet is
voorzien van een standmelder. Afsluiter A bleef openstaan.
Het opstarten van een fabriek neemt enige tijd in beslag. De MEOD-fabriek werd
uiteindelijk op 23 november in bedrijf genomen. Vanaf 25 november werden vanaf het
verladingstation MFD weer verladingen naar trucks en treinwagons uitgevoerd. Het afgas
dat hierdoor ontstond had, door het openstaan van zowel afsluiter A als afsluiter B, twee
uitwegen: een route naar de gaswasser en een route naar de atmosfeer.
Als de fabriek correct in bedrijf is, worden de opslagtanks en de leidingen op een druk
van ongeveer 1,8 bar gehouden. Als de druk hoger wordt, gaat het afgas via afsluiter B
naar de gaswasser. Nu beide afsluiters open stonden, volgde het afgas de route met de

37
38

39

Shell Moerdijk, BBS procedure 05.03.1013: Separeren van equipment, 1 juli 2014.
In deze rapportage gebruiken we de term ‘procedure’ om aan te geven dat het gaat om de algemene richtlijn bij Shell
Moerdijk. Daar waar het gaat om hoe een actie, b.v. het daadwerkelijke onderhoud aan bleedklep M401, wordt
voorbereid gebruiken we de term ‘werkinstructie’. Een werkontleding is een soort werkinstructie, deze is opgesteld
conform de richtlijnen uit de betreffende procedures.
Elke stap diende te worden geparafeerd zodra deze was uitgevoerd.
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laagste druk, namelijk de route via afsluiter A naar de open verbinding Z-301. Het afgas
werd zo ongefilterd naar de atmosfeer uitgestoten.
Samenvatting

Omdat afsluiter A open stond, werd het afgas niet naar de gaswasser geleid, maar
via de open verbinding, en daardoor ongefilterd, naar de atmosfeer uitgestoten.
Hierdoor kwam ethyleenoxide vrij.

Detectie van de openstaande afsluiter
Er was geen standmelder op afsluiter A aangebracht en omdat het systeem voor deze
afsluiter niet voorzien was van een drukmeter, werd ook de drukval (naar atmosferische
druk) wegens het openstaan van afsluiter A niet opgemerkt.
In de massabalans viel het verlies van ethyleenoxide ten opzichte van de hoeveelheid
ethyleenoxide die werd geproduceerd niet op (zie paragraaf 2.2). Dat afsluiter A open
stond, werd bij toeval ontdekt in de nacht van 26 januari 2016 toen een lagedrukalarm bij
PC038 (figuur 8) afging.
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Figuur 8: PC038 en PdEA036.

Om 17.28 uur merkte een paneloperator van de MEOD-fabriek, die het drukregelsysteem
PC038 beheert, op dat de druk aan de MFD-zijde bij de afsluiter met PC038 lager was
dan gebruikelijk. Normaal is deze druk ongeveer 2,5 bar; nu was de druk gedaald tot
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onder 2 bar. Het drukregelsysteem zit bij een afsluiter 40 in een buisleiding waarlangs het
afgas, dat ontstaat bij de verlading (MFD) naar trucks en treinwagons, wordt teruggevoerd
naar de gaswasser bij MEOD (C306).
Rond 19.00 uur was die druk zo laag geworden, ongeveer 1,2 bar, dat de paneloperator
van MEOD contact opnam met zijn collega bij MFD. Aan de MFD-zijde begon men met
het fysiek nalopen van het systeem. Daarbij werd ook de anderhalve kilometer lange
afgasleiding tussen MFD en MEOD langsgelopen.
Om 20.30 uur ging een alarm af. Dit alarm was afkomstig van een regelsysteem bij de
afsluiter, PdEA036 (figuur 8), dat het drukverschil aan beide zijden van de afsluiter meet
en dient om te voorkomen dat afgas terugstroomt naar MFD. Als het drukverschil te laag
wordt, wordt de afsluiter gesloten. In de controlekamer komt dan een alarmmelding. Het
geconstateerde drukverlies werd vermoedelijk 41 veroorzaakt door een kleine
verstopping 42 in de leiding die het volledig sluiten van PC038 belemmerde.
Om 00.00 uur was aan de MFD-zijde het afgassysteem fysiek nagelopen waarbij geen
afwijkingen waren gevonden. Daarop ging men aan de MEOD-zijde op zoek en werd het
afgassysteem ook daar fysiek nagelopen. Om 00.30 uur in de nacht van 27 januari
ontdekte een operator dat afsluiter A (boven op tank T303) nog openstond. Daarop
werd afsluiter B, die al open stond, vergrendeld waarna afsluiter A kon worden gesloten.
Om 00.45 uur waren de afsluiters A en B geschakeld zoals bedoeld tijdens het in bedrijf
zijn van de MEOD-fabriek: afsluiter B geopend en vergrendeld, afsluiter A gesloten. De
emissie via afsluiter A werd daarmee gestopt.

Het openstaan van afsluiter A werd bij toeval ontdekt. Een niet-sluitende klep in het
afgassysteem, gecombineerd met het weglekken van ethyleenoxide via de open
staande afsluiter A, leidde tot een lage druk in het systeem bij de verlading. Dit
leidde vervolgens tot alarmering en uiteindelijk tot de ontdekking dat afsluiter A
openstond.
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Afsluiter A had in het oorspronkelijke ontwerp een functie in het beheersen van het
procesveiligheidsrisico van overdruk tijdens het uit bedrijf zijn van de fabriek. Door een
intern besluit van Shell Moerdijk om te stoppen met de verlading via treinwagons en
trucks, was er tijdens een stop van de fabriek geen sprake meer van het risico van
overdruk. Afsluiter A verloor hiermee zijn functie.

40

Samenvatting

Deze afsluiter (aangestuurd door het drukregelsysteem) gaat open als de druk in de leiding aan de kant van het
verladingsstation (MFD-zijde) hoger is dan 2,6 bar. De druk in de leiding aan de kant van de gaswasser (MEODzijde) is lager. Deze leiding heeft een druk van 1,8 bar. Het afgas stroomt zo vanaf het verladingstation richting de
gaswasser.
Verklaring van Shell Moerdijk. In het onderzoek van de Raad was dit niet meer te achterhalen.
Bij lage temperaturen kan EO hydrateren. EO vormt dan met kleine hoeveelheden water een gelei.
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Afsluiter A werd tijdens het stoppen van de fabriek opengezet. Vervolgens, tijdens het
weer in gebruik nemen van de fabriek, werd A niet gesloten. De directe oorzaak van de
emissie van ethyleenoxide was het openstaan van afsluiter A. Afsluiter A bleef uiteindelijk
gedurende ruim twee maanden onbedoeld openstaan totdat dit bij toeval werd ontdekt.
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DE VERKLARING VOOR DE EMISSIE
Samenvatting

De directe oorzaak van de ongewenste emissie van ethyleenoxide was het open staan
van afsluiter A. Uit het oogpunt van procesveiligheid had deze afsluiter geen functie
meer. De vraag is waarom deze afsluiter desondanks werd opengezet en vervolgens ruim
twee maanden open bleef staan. Dit hoofdstuk geeft hier de verklaring voor.

4.1

Het uit bedrijf nemen van de MEOD-fabriek

Na de brand bij MLO (het fabrieksonderdeel dat ethyleen produceerde voor de MEODfabriek) besloot Shell Moerdijk de MEOD-fabriek uit bedrijf te nemen. Het op dat
moment uit bedrijf nemen van de MEOD-fabriek was niet gepland. Normaal wordt de
fabriek eens in de twee jaar voor onderhoud uit bedrijf genomen.
Het uit bedrijf nemen en weer opstarten van een fabriek, zoals bij deze korte stop, wordt
voorbereid en gedocumenteerd. Het stoppen en starten van de fabriek wordt uitgevoerd
aan de hand van op voorhand geschreven en gecontroleerde stappenplannen: zoge
noemde werkontledingen (WOLs). De WOL voor de stop in november 2015 is door een
productieteamleider (PTL) en zijn ploeg opgesteld en gecontroleerd en geaccordeerd
door een collega-PTL en een teamleider van de afdeling procestechnologie.
Het uit bedrijf nemen van de MEOD-fabriek is niet eenvoudig. Hiervoor moeten de
operators een groot aantal acties (ook wel ‘stappen’) uitvoeren. De WOL voor het
stoppen van de fabriek,43 de stopprocedure, bevatte een stap die voorschreef dat de
rechtstreekse verbinding naar de atmosfeer moest worden geopend (oplijnen naar Z-301)
en de gaswasser afgekoppeld (sempell-afsluiter plot-limit sluiten) moest worden (zie
figuur 9).
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Figuur 9: Stopprocedure stap 56 - Afgas oplijnen naar Z-301. (Bron: Shell Moerdijk)

Uitvoering van deze stap betekende dat afsluiter A geopend en afsluiter B gesloten
wordt. Deze beide afsluiters zijn middels een zogenoemd Sempell-lock functioneel
gekoppeld. Het Sempell-lock sleutelsysteem 44 zorgt er voor dat altijd minimaal één van
de twee afsluiters openstaat, zodat er altijd een uitweg is voor het afgas.

43

44

De Raad heeft een kopie van deze werkontleding van Shell ontvangen. De daadwerkelijk gebruikte versie van
deze werkontleding, waarop door operators is aangetekend welke stappen, in welke volgorde, uitgevoerd zijn,
heeft de Raad niet ontvangen. Deze is volgens Shell zoekgeraakt.
Bijlage E, Het sleutelsysteem.
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Als de MEOD-fabriek in bedrijf is, is afsluiter B vergrendeld in de open stand. Om deze
vergrendeling los te maken is een sleutel nodig. Deze sleutel zit vast in het slot bij afsluiter
A en komt vrij als afsluiter A open wordt gezet én vervolgens wordt vergrendeld. Hiervoor
is een sleutel nodig die bij de PTL in de sleutelkast hangt.
Een Sempel-lockafsluiter kan in de gesloten stand niet vergrendeld worden. Een dichte
Sempell-lockafsluiter is daardoor altijd gewoon open te draaien.

Samenvatting

Beschouwing

In figuur 10 is afsluiter B in de normale stand (open en vergrendeld) weergegeven.
Daarbij zijn de grijze sleutel (met nummer 219) en een vrij sleutelgat zichtbaar.
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Figuur 10: Sempell-lock bij afsluiter B met grijze sleutel. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Als deze afsluiter (met de sleutel uit A) ontgrendeld en dichtgedraaid zou worden, komt
de grijze sleutel 219 vrij. Deze moet vervolgens in sleutelkast bij de PTL worden
opgehangen. Bij dit Sempell-lock systeem horen in totaal drie sleutels.

Het op de afsluiters toegepaste Sempell-lock sleutelsysteem zorgt er voor dat altijd
minimaal één van de twee afsluiters open staat, zodat er altijd een uitweg is voor
afgas. Afsluiter A moest opengezet worden en vervolgens vergrendeld omdat
afsluiter B, met de verbinding naar de gaswasser, anders niet gesloten kon worden.

4.2

Het onderhoud aan de bleedklep

Shell Moerdijk besloot om tijdens het uit bedrijf zijn van de MEOD-fabriek onderhoud
aan de bleedklep M401 uit te voeren. Hiervoor werd de LOTO-werkinstructie voor het
onderhoud aangepast aan de situatie waarbij de MEOD-fabriek uit bedrijf is.
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Onderdeel van deze LOTO-werkinstructie45 was het aanbrengen van een etiket (zie
figuur 11) op afsluiter B waarop aangegeven was dat deze afsluiter na het afronden van
onderhoud aan de bleedklep in de stand ‘normaal open’ moest worden gezet. In dit
geval leidde dit tot het openen maar niet vergrendelen van afsluiter B.
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Figuur 11: A
 fdruk van het LOTO etiket bij afsluiter B voor onderhoud aan bleedklep M401. (Bron: Shell
Moerdijk - blauw kader aangebracht door de Onderzoeksraad)

Op 18 november was het onderhoud aan de bleedklep afgerond en op 19 november
werd de LOTO voor dit onderhoud opgeheven. Onderdeel daarvan was dat de operators
de (voor dit onderhoud gemarkeerde) kleppen en schakelaars in de stand zetten die op
het betreffende LOTO-etiket was aangegeven. Voor afsluiter B was op het LOTO-etiket
‘Afsluiter normaal open’ aangegeven. Deze opdracht is door de operator uitgevoerd met
het (niet-vergrendeld) openzetten van afsluiter B. Het computerprogramma waarmee de
LOTO-etiketten werden geprint kende de tekst: ’Afsluiter vergrendeld open’ niet. Deze
optie is niet aan het printersysteem toegevoegd omdat Shell Moerdijk met de aanduiding
‘normaal’ bedoelde: zoals wanneer de fabriek in bedrijf is. Met de omschrijving ‘Afsluiter
normaal open’ wordt dan bedoeld dat afsluiter B in de geopende stand vergrendeld
moet zijn.
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In de LOTO-procedure (BBS 05.03.1013) staat niet beschreven dat de normale stand van de afsluiter op het etiket
vermeld moet worden. Dit was volgens Shell Moerdijk een ‘good practice’ van MEOD.
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Het LOTO-etiket dat voor het onderhoud aan de bleedklep aan afsluiter B was bevestigd
had echter - omdat de MEOD-fabriek nog uit bedrijf was - de opdracht ‘Afsluiter normaal
gesloten’, gesloten maar niet vergrendeld, moeten bevatten. Dit was de correcte stand
van afsluiter B tijdens het uit bedrijf zijn van MEOD.

Afsluiter B werd eerder open gedraaid dan had gemogen. De fabriek was immers
nog uit bedrijf en afsluiter B had daarom nog gesloten moeten blijven.

Het stoppen van de fabriek op 14 november 2015 was een ‘pit-stop’, zoals Shell Moerdijk
een korte stop benoemt. In tegenstelling tot bij een turnaround is het bij een pit-stop
niet verplicht 46 om afsluiters te voorzien van een etiket, wat duidelijk maakt dat die
afsluiter van belang is voor de pit-stop, of vast te zetten met een kabel om hun stand
(open of dicht) te borgen. Doordat geen van deze maatregelen werden getroffen, was
niet zichtbaar dat afsluiters A en B van belang waren voor het uit bedrijf zijn van de
fabriek. Als afsluiter B voorzien was van een dergelijk etiket en/of fysiek was vastgezet
met een kabel, dan had het LOTO-etiket met de strijdige instructie over afsluiter B voor
de operator aanleiding kunnen zijn dit te melden bij de PTL.
Tot slot ontbrak bij het opheffen van de LOTO de informatie dat afsluiter B altijd in
combinatie met afsluiter A geschakeld moet worden. Dan was afsluiter B weliswaar te
vroeg geopend, maar was afsluiter A gesloten geweest.

De LOTO-procedure voor het onderhoud aan een bleedklep verstoorde het resultaat
dat werd beoogd met de pit-stop van de MEOD-fabriek. Afsluiter B had volgens de
start/stop instructies dicht moeten blijven zolang de fabriek uit bedrijf was, maar
werd opengezet als afronding van het onderhoud aan de bleedklep.
De betrokken Shell-medewerkers waren zich er niet van bewust dat het openzetten
van afsluiter B strijdig was met de tegelijk lopende pit-stop. Als afsluiter B was
voorzien van een etiket en/of was geborgd met een kabel, was dit bij het opheffen
van de LOTO van het onderhoudswerk aan de bleedklep, naar alle waarschijnlijkheid,
opgemerkt.

4.3
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Het in bedrijf nemen van de MEOD-fabriek

Op 20 november werd de fabriek weer in bedrijf genomen. Stap 14 uit de hiervoor
opgestelde startprocedure (figuur 12) beschrijft dat eerst afsluiter B (naar C306, de
gaswasser) geopend én vergrendeld moet worden en vervolgens afsluiter A (naar Z-301,
de open verbinding naar de atmosfeer) ontgrendeld en gesloten.
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Oorzakenboom EO-emissie Z-301 januari 2016, Shell Moerdijk.
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Figuur 12: Stap 14 van de startprocedure. (Bron: Shell Moerdijk)

Aan het einde van de nachtdienst van 20 op 21 november 2015 werd in het wachtverslag
de voortgang van de lopende werkontledingen genoteerd (zie figuur 13). Ondanks dat
stap 14 is opgenomen in de tabel ‘Lopende BBS-3 Werkinstructies/Procedures’ was het
voor de nieuwe ploeg, de ochtenddienst op 21 november 2015, niet duidelijk of deze
stap al uitgevoerd was of dat dit de eerstvolgende taak was om uit te voeren. De kolom
‘Approver’ was wel ingevuld, maar er was geen vervaldatum opgenomen.

Beschouwing
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Figuur 13: Voortgang startprocedure (startverhaal) zoals opgenomen in het wachtverslag van de nachtdienst.
(Bron: Shell Moerdijk)

Uit onderzoek blijkt dat de paneloperator in de controlekamer gedurende die ochtend
aan meerdere operators aangaf dat deze stap 14, ‘het schakelen van het afgas’, nog
gecontroleerd moest worden. Uiteindelijk meldde een operator aan de paneloperator
dat hij buiten was geweest en gezien had dat het afgassysteem naar C306 stond
opgelijnd, hetgeen betekent dat afsluiter B openstond.
De paneloperator tekende vervolgens stap 14 op de werkontleding af. Het was
gebruikelijk en bekend bij Shell Moerdijk dat buitenoperators na het afronden van een
stap niet zelf deze stap aftekenden, maar dat na mondeling overleg overlieten aan de
paneloperators. De operators gaven in het onderzoek aan dat het zelf moeten aftekenen
van een stap betekent dat ze veel vaker van buiten naar de controlekamer moeten
terugkomen dan zij praktisch vinden.
Hoe de communicatie tussen de operators tijdens de opstart van de fabriek op 21 januari
precies verliep, is niet vastgelegd en niet in het onderzoek te achterhalen. Het onderzoek
wijst wel uit dat niet meer is gecontroleerd of afsluiter B ook vergrendeld was, en ook dat
niet is gecontroleerd of afsluiter A dicht stond. De operators waren in de veronderstelling
dat het sleutelsysteem borgde dat als afsluiter B openstond, afsluiter A dicht moest
staan. Het sleutelsysteem voorkwam echter alleen dat beide afsluiters gelijktijdig dicht
stonden. Het voorkwam niet, zoals de operators dachten, dat beide afsluiters gelijktijdig
openstonden.
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Het was voor de ochtendploeg bij het in bedrijf nemen van de fabriek onduidelijk of
de vorige ploeg het afgas al had geschakeld. Bij de constatering dat afsluiter B
openstond, werd aangenomen dat, door de veronderstelde werking van het sleutel
systeem, afsluiter A dichtgezet was. Er werd niet meer gecontroleerd of afsluiter A
ook daadwerkelijk dichtzat. Zo bleef afsluiter A bij de inbedrijfname van de fabriek
open staan.

4.4

Het langere tijd open blijven staan van afsluiter A

Afsluiter A bleef uiteindelijk ruim twee maanden openstaan. Dat roept de vraag op in
hoeverre er voor de productieteamleiders (PTL) en de operators in die periode aanleiding
was om de stand van de afsluiters A en B in twijfel te trekken.
Visuele inspectie van afsluiter A
De stand van afsluiter A werd niet gecontroleerd. De dagelijkse wachtrondes door
operators vinden plaats op de begane grond. Hierbij worden de tanks niet beklommen.
Afsluiter A bevindt zich bovenop tank T303, op een hoogte van 25 meter. De enige
reguliere aanleiding voor een operator om naar afsluiter A te klimmen, is om deze te
schakelen (open of dicht zetten) tijdens de fabrieksstop die eens in de twee jaar wordt
uitgevoerd. Operators komen wel voor andere controles op deze opslagtank. Afsluiter A
maakt hier geen onderdeel van uit.
Informatie over stand afsluiters in de controlekamer
Er was in de controlekamer geen standmelder, of afgeleide informatie zoals een ethyleen
oxide-detectiesysteem, beschikbaar om uitstoot via de open verbinding47 te monitoren.
Deze hadden kunnen wijzen op het openstaan van afsluiter A. Het is volgens Shell
Moerdijk gebruikelijk dat vergrendelbare afsluiters niet zijn voorzien van standmelders of
een detectiesysteem.
Ook de aanwezige apparatuur op grondniveau detecteerde de vrijgekomen ethyleen
oxide niet. De enige informatie die in de controlekamer aanwezig was die inzicht gaf in
de stand van afsluiters A en B was de inhoud van de sleutelkast.
Procedurele borging van stand afsluiters
Op de afsluiters A en B is een sleutelsysteem toegepast. Bij het toepassen van dit sleutel
systeem geeft de inhoud van de sleutelkast in de controlekamer volgens Shell Moerdijk
informatie of de situatie in de MEOD-fabriek afwijkt van wat ‘normaal’, dat wil zeggen
‘fabriek in bedrijf’, is.
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Het emissiepunt Z-301.
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In het geval van afsluiter A en B geeft het schakelschema 48 van het sleutelsysteem een
situatie weer waarin wordt uitgegaan van drie gekleurde sleutels: een rode, een gele en
een groene. Een rode sleutel in plaats van een groene sleutel in de sleutelkast betekent
volgens de BBS-procedure49 dat de feitelijke situatie afwijkt van normaal en mogelijk
onveilig is.
In zijn instructiemateriaal 50 heeft Shell Moerdijk de sleutelprocedure op een wijze
beschreven die niet overeenkomt met het BBS. Dit instructiemateriaal vermeldt bijvoor
beeld niet dat de kleur van de sleutel relevant is, maar wijst enkel op het al dan niet aanwezig
zijn van een sleutel in de sleutelkast. De medewerkers van Shell Moerdijk verklaarden dat
zij, conform dit instructiemateriaal, alleen de aan- of afwezigheid van sleutels controleerden.
Gedurende de gehele emissieperiode hing een metaalkleurige sleutel op de plek voor het
afgassysteem in de sleutelkast. Er was geen sprake van een ontbrekende sleutel en dus
ging men (achteraf bezien ten onrechte) uit van een normale situatie.
Op de werkvloer van de MEOD-fabriek had slechts één van de drie sleutels horende bij
afsluiters A en B een kleur volgens het schakelschema. De sleutel die bij een ‘normale’
situatie in de sleutelkast hoort te hangen, was groen, zij het aan één zijde. De andere
zijde van deze sleutel was metaalgrijs. De andere twee sleutels waren volledig metaalgrijs.
De op de werkvloer aangetroffen situatie was dus wel strijdig met de BBS-procedure,
maar niet strijdig met het instructiemateriaal van Shell.
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Figuur 14: Een grijze (links) en een groene (rechts) sleutel. (Foto’s: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Was de kleurcodering ten tijde van de emissie volgens het schakelschema toegepast,
dan had tijdens de emissie een rode sleutel (betekenis: fabriek uit bedrijf) in plaats van
een groene (fabriek in bedrijf) in de sleutelkast gehangen. Dat zou voor zowel de PTL als

48
49
50

Schakelschema: NSGG3178A / TC-nummer: TC-9354844-02031 / Codering: Special. Zie ook bijlage E, Het
sleutelsysteem.
Shell Moerdijk, BBS (bedrijfsbeheerssysteem) procedure 02.03.1127: Vergrendelingssystemen voor afsluiters,
engineering, installatie, registratie en onderhoud, 27 november 2012.
De door Shell aan de Raad toegezonden versie had als bestandsnaam ‘027f Vergrendelingsystemen instructie’.
Het document heeft geen registratienummer.
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voor de operators in de controlekamer een indicatie zijn geweest dat de afsluiters A en B
niet in de correcte stand stonden en de situatie dus afweek van normaal.
Samenvatting

Bij de afsluiters had, ook als de kleurcodering was gevolgd zoals bedoeld in het BBS, de
kleur van de sleutels geen signaalfunctie gehad. Tijdens normaal bedrijf zijn de sloten
van de afsluiters A en B afgeschermd met een zwarte kap. Bij langslopen is (de kleur van)
een sleutel door deze zwarte kap niet zichtbaar. De operator heeft alleen zicht op de
stand van de afsluiters als hij de kap eraf haalt of controleert of het slot is ingedraaid dan
wel open staat. Hiervoor bestond in de praktijk geen aanleiding.

De operators hadden in de twee maanden na het starten van de MEOD-fabriek,
eind november 2015, geen aanleiding om te twijfelen aan de correctheid van de
stand van de afsluiters A en B. In de controlekamer was geen afgeleide informatie
over de stand van deze afsluiters beschikbaar. Ook ontbrak de signaalfunctie van de
sleutelkast omdat de uitvoering van de sleutels afweek van de BBS-procedure en
het schakelschema. De operators controleerden, conform het verstrekte instructie
materiaal, alleen op aanwezigheid van sleutels. De stand van de afsluiters werd dan
ook niet geïnspecteerd.

4.5
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Deelconclusie

De open verbinding naar de atmosfeer via afsluiter A was bedoeld als alternatief voor de
gaswasser wanneer de MEOD-fabriek uit bedrijf is. Er was dan een uitweg voor het afgas
waarmee het procesveiligheidsrisico van gevaarlijke druk in het systeem kon worden
beheerst. Doordat Shell Moerdijk alle bronnen van afgas en daarmee van het ontstaan
van overdruk in het systeem tijdens de stop wegnam om een eventuele emissie te
voorkomen, had afsluiter A vanuit het oogpunt van proces
veiligheid niet opengezet
hoeven te worden. Afsluiter A werd opengezet omdat het op afsluiter A en B toegepaste
sleutelsysteem dit afdwingt: alleen dan komt de sleutel vrij waarmee afsluiter B kan
worden gesloten.
Tijdens de stop had Shell Moerdijk er onvoldoende oog voor dat de samenloop van
verschillende procedures op hetzelfde installatieonderdeel kon zorgen voor een ander
resultaat dan bedoeld. De LOTO-procedure voor het onderhoud aan de bleedklep
verstoorde de uitkomst van de stopprocedure van de MEOD-fabriek. Omdat er sprake
was van een pit-stop, was het bij Shell Moerdijk niet noodzakelijk afsluiter B te voorzien
van etikettering die past bij de stop van de fabriek, of de afsluiter vast te zetten met een
kabel. Hierdoor kon, als onderdeel van het afronden van het onderhoud aan de bleed
klep, afsluiter B opengezet worden zonder dat dat vragen opriep. Dit terwijl deze
afsluiter, vanwege de pit-stop, dicht moest blijven.
Dat afsluiter B na het onderhoud aan de bleedklep al was opengezet, leidde ertoe dat
bij de start van de fabriek door de operators verondersteld werd dat afsluiter A dichtgezet
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was omdat, zo dachten de operators, het sleutelsysteem voorkwam dat beide afsluiters
openstonden. Het sleutelsysteem voorkomt echter alleen dat beide afsluiters dichtstaan.
Samenvatting

Bij het in gebruik zijn van de fabriek stonden zowel afsluiter A als afsluiter B open zonder
dat dit werd opgemerkt. Er was geen enkel signaal dat de operators deed twijfelen aan
de correctheid van de stand van de afsluiters. Er was geen enkele indicatie in de
productie die wees op een verlies van ethyleenoxide, noch was er een detectiesysteem
waarmee het verlies van ethyleenoxide werd opgemerkt. Uiteindelijk werd ruim twee
maanden later de openstaande afsluiter bij toeval ontdekt.
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Brzo 2015, artikel 5 lid 1
‘De exploitant treft alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voor
komen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te
beperken.’

Bedrijven, zoals Shell Moerdijk, die met bepaalde gevaarlijke stoffen werken (Brzobedrijven51), hebben een zorgplicht. Zij kunnen zelf het beste beoordelen welke
maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Dit
hoofdstuk beschrijft in hoeverre Shell Moerdijk hieraan invulling geeft bij het beheersen
van het risico van een emissie van ethyleenoxide, via afsluiter A en de open verbinding
Z-301.

5.1
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Inzicht in het systeem

Het Brzo verplicht bedrijven zoals Shell Moerdijk om een beleid op te stellen om zware
ongevallen te voorkomen. Om dit beleid uit te voeren moeten deze bedrijven onder
andere over een adequaat veiligheidsbeheerssysteem beschikken. Shell Moerdijk geeft
middels haar bedrijfsbeheerssysteem (BBS) invulling aan deze eis.
Met de procedures uit het BBS wordt voorgeschreven hoe veilig gewerkt moet worden.
Het BBS bevat onder meer een procedure met richtlijnen en een communicatiestructuur
voor het plannen en opstellen van werkontledingen (WOLs). Een werkontleding voor
werk met een hoog risico wordt gecontroleerd door een collega van de afdeling proces
technologie. Dit was ook hier het geval. De stop- en start werk
ontledingen zijn
gecontroleerd en besproken met operators.
Een belangrijk doel van een WOL is om de operators voldoende inzicht in het systeem te
bieden om hun taken daadwerkelijk en in de juiste volgorde uit te voeren. Werk
ontledingen bieden de ploegen die de fabriek opereren daarmee houvast, omdat
operators niet het gehele systeem kunnen overzien en de werkzaamheden over meerdere
dagen, en daarmee meerdere ploegen, lopen. Ze beschrijven wat nodig is voor een
veilige en effectieve uitvoering en leiden daarmee in principe tot een van te voren vast
staande uitkomst. Desondanks kunnen zich situaties voordoen die niet door een
procedure of instructie worden afgedekt. In die gevallen wordt een beroep gedaan op
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Brzo 2015, zie ook de website van Brzo+ (https://brzoplus.nl/).
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de kennis en ervaring van de operators en op de aan hen beschikbaar gestelde informatie
en documentatie. Deze paragraaf gaat hier dieper op in.
Samenvatting

Kennis en ervaring
Een werkontleding is geen volledig uitgewerkt stappenplan waar in detail alle hande
lingen die de operators moeten uitvoeren, staan beschreven. Operators vullen op basis
van hun kennis en ervaring in, welke handelingen een stap vraagt (in bijlage I is hier een
voorbeeld van opgenomen). Ook voor het afwijken van de werkontleding wordt
vertrouwd op de kennis en ervaring van de medewerkers. De vraag is echter hoeveel
ervaring de betrokken medewerkers in deze situatie hadden. De fabriek en de gaswasser
worden onder normale omstandigheden slechts eens in de twee jaar uit bedrijf genomen.
Daarbij werd dit deel van de MEOD-fabriek nooit druk- en ethyleenoxidevrij gemaakt
tussen twee turnarounds in.52 Met vijf ploegen, die uit meerdere operators (met
uiteenlopende taken per dienst) bestonden, hadden de operators, ook al waren ze al
jaren in dienst, maar weinig ervaring kunnen opdoen met de afsluiters A en B en het
daarop toegepaste sleutelsysteem.
Naast ervaring is kennis van de fabriek nodig om een goede inschatting te kunnen maken
van mogelijke consequenties bij het opstellen, controleren en uitvoeren van werkont
ledingen en het doorvoeren van wijzigingen. Shell Moerdijk heeft een opleidings
programma voor het opleiden van pasafgestudeerden tot vakvolwassenen. Vakvolwassen
betekent dat de operator de kennis en de vaardigheden heeft om volledig zelfstandig
de fabriek te kunnen opereren. Daarna gaat het trainen door om de kennis en de
competenties van operators te blijven ontwikkelen.

De operators hadden een opleidings
programma en trainingen gevolgd, maar
hadden (ook al waren ze al jaren in dienst) weinig praktijkervaring kunnen opdoen
met het in en uit bedrijf nemen van de fabriek, de afsluiters A en B en het daarop
toegepaste sleutelsysteem.

Beschikbare documentatie
Naast de aangeleerde kennis is de beschikbare documentatie over de fabriek, de
bedrijfshandleiding,53 een belangrijke bron van kennis voor de PTL en zijn ploeg. In dit
geval betreft het documentatie over de open verbinding naar de atmosfeer, de afsluiters
en het sleutelsysteem.
Documentatie over de open verbinding naar de atmosfeer
De bedrijfshandleiding noemde de open verbinding naar de atmosfeer alleen in de
context van de drukbeveiliging van de opslagtanks (zie figuur 15).
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Bron: Shell Oorzakenboom Z-301 ethyleenoxide-emissies januari 2016.
Shell Moerdijk, BBS 3 MEOD 03.0103: Bedrijfshandleiding MEOD U300, U600, U700, 7 januari 2015.
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Figuur 15: Bedrijfshandleiding, sectie 12.3 Veiligheden. (Bron: Shell Moerdijk)

De omkaderde tekst geeft aan dat wanneer de gaswasser (C306) buiten bedrijf is, het
afgas direct uitgestoten wordt naar de atmosfeer (Z-301). Dit is weliswaar correct, maar
niet volledig. Het afgas uit de overdrukventielen wordt nooit behandeld door de gas`
wasser. De tekeningen van de installatie in de bedrijfshandleiding tonen dat de overdruk
ventielen van de opslagtanks altijd direct naar de open verbinding met de atmosfeer
afgassen. Dit is onafhankelijk van de stand van afsluiters A en B. Verder mist de informatie
dat afgas altijd onbehandeld naar de atmosfeer wordt uitgestoten als afsluiter A open
staat tijdens het in bedrijf zijn van de fabriek.
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Documentatie over afsluiters A en B
Shell Moerdijk ziet de bedrijfshandleiding 54 als een vereenvoudigde weergave van het
systeem voor instructiedoeleinden. De afsluiters A en B werden in de tekst van de bedrijfs
handleiding niet genoemd. Afsluiter A en de open verbinding naar de atmosfeer waren
wel opgenomen in de tekening van het ethyleenoxide opslagsysteem. Afsluiter A was in
de tekening van het opslagsysteem echter niet voorzien van naam, etiket of nummer.
Shell Moerdijk geeft daarover aan dat over het algemeen afsluiters geen benaming
hebben.
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In de paragraaf Veiligheden 55 bij de ethyleen
oxide-opslag worden de afsluiters niet
genoemd ondanks dat de instructie over vergrendelingsystemen 56 de Sempell-locks wel
als onderdeel van de veiligheden benoemt. Vergrendelingsystemen staan volgens Shell
Moerdijk namelijk nooit in de bedrijfshandleiding. Shell Moerdijk ziet, zo blijkt uit het
onderzoek, afsluiters A en B niet als veiligheden. De kennis van het aanwezige sleutel
systeem om de afvoer van afgas te schakelen is eveneens niet geborgd in de bedrijfs
handleiding.
PEFS-en (Process Engineering Flow Schemes) bij Shell Moerdijk zijn schema’s waarin het
proces in detail is getekend en zijn bedoeld als volledige weergave van de operationele
systemen. In deze schema’s zijn de beide afsluiters A en B opgenomen. Op de
betreffende PEFS-en 57 is van deze afsluiters de stand opgenomen wanneer de fabriek in
bedrijf is: locked open (‘LO’) voor afsluiter B, en normally closed ‘NC’ voor afsluiter A. Op
beide PEFS-en wordt verwezen naar de werkinstructie voor de Sempell-locks.58 Op deze
werkinstructie worden de tagnummers van de betreffende leidingen gegeven, zie
omkadering in figuur 17. De tagnummers die in deze werkinstructie zijn gebruikt, staan
op de PEFS-en.
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Figuur 17: Tagnummers leidingen volgens de werkinstructie Sempell-lock. (Bron: Shell Moerdijk)

Shell Moerdijk was niet consequent in het al dan niet opnemen van informatie. In de
bedrijfshandleiding is eenControle
paragraafkamer
Veiligheden opgenomen.
Verwacht mag worden
A
C
dat een dergelijke paragraaf volledig is. Daarmee zou afsluiter A, als enige barrière om
een emissie van ethyleenoxide naar de buitenlucht tijdens het in bedrijf zijn van de
MEOD fabriek te voorkomen, in die paragraaf moeten zijn opgenomen. In de paragraaf
Veiligheden is ook geen verwijzing opgenomen naar de betreffende PEFS-en.
Documentatie over het sleutelsysteem
LP3072
RV8084
Het gebruik van vergrendelingsystemen voor afsluiters, zoals toegepast op afsluiters A
en B, staat beschreven in een BBS procedure.59 Deze procedure beschrijft dat een
sleutelsysteem zoals toegepast op afsluiters A en B bedoeld is om te schakelen tussen

V1

C

B

A

B

V2

55

Shell Moerdijk, BBS 3 MEOD 03.0103 Bedrijfshandleiding MEOD U300, U600, U700, paragraaf 12.3., 7 januari 2015.

56

Shell Moerdijk, 027f Vergendelingsystemen instructie: Een veiligheid is de laatste barrière ter voorkoming van
overschrijding van de designdruk van procesapperatuur. Het foutief oplijnen (verkeerd gebruik vergrendelingsysteem)
kan tot gevolg hebben dat men de laatste barrière overbrugt en dus buiten werking stelt, met alle gevolgen van dien.
De Raad heeft gebruik gemaakt van de PEFS-en TC6001210-00003AA (4 oktober 2016) en TC6001233-00004T
(12 juli 2016)
Zie bijlage E, Het sleutelsysteem.
Shell Moerdijk, BBS procedure 00.03.1022, Operationeel beheer vergrendelingssystemen voor afsluiters (MOC),
3 juli 2012.
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veiligheidstoestellen.60 Hiervan is geen sprake bij de afsluiters A en B omdat de route die
het afgas na het passeren van afsluiter A volgt, niet gelijkwaardig is aan de route via
afsluiter B: een open verbinding naar de atmosfeer (via A) versus een route langs de
gaswasser (via B). Er kan daarmee in deze situatie niet gesproken worden van het
schakelen tussen een veiligheidstoestel en een reservetoestel. Het sleutelsysteem wordt
in de bedrijfshandleiding niet genoemd en er wordt niet gerefereerd aan de verschillende,
hoewel tegenstrijdige, instructies die over dit sleutel
systeem beschikbaar zijn (zie
paragraaf 4.4, onder Procedurele borging van stand afsluiters).

De documentatie die de operators tot hun beschikking hadden bij de stop van de
MEOD-fabriek was onvolledig en/of tegenstrijdig. De operators konden zich hierop
geen correct beeld vormen van het risico van de open verbinding naar de atmosfeer
en de functie van de afsluiters A en B, inclusief het bijbehorende sleutelsysteem.

De invloed van het uitvoeren van parallelle werkzaamheden
Kennis en ervaring bepalen in belangrijke mate het begrip van een operator van wat hij
doet en in hoeverre hij overziet wat de impact is van zijn handelen. Dit inzicht is belangrijk,
zeker als er parallelle werkzaamheden worden uitgevoerd aan hetzelfde installatie
onderdeel, omdat dan de kans op fouten groter is. In dit geval werd tijdens de stop van
de fabriek onderhoud aan de bleedklep uitgevoerd (paragraaf 4.2). De opsteller van de
LOTO-werkinstructie voor deze onderhoudswerkzaamheden paste de al eerder
opgestelde werkinstructie voor dit onderhoud in korte tijd (vanwege de onverwachte
pit-stop) aan aan de situatie waarbij de fabriek uit bedrijf was. Omdat de fabriek uit
bedrijf was, werd aan dit onderhoud een laag risico (hazard factor, zie bijlage F) toegekend
waardoor onder meer het opheffen van de LOTO niet werd uitgewerkt (zie paragraaf 4.2).
Bij het opheffen van de LOTO werd de instructie op het LOTO-etiket voor afsluiter B
gevolgd. De operator merkte hierbij niet op dat de op het etiket gevraagde stand van
afsluiter B, ‘normaal open’ niet klopte in de situatie waarin de fabriek verkeerde. De
fabriek lag vanwege de pit-stop stil en dan hoorde afsluiter B gesloten te zijn. Afsluiter B
was niet voorzien van een etiket dat deze gesloten stand meldde. Omdat afsluiter B ook
niet was voorzien van de kabel om de gesloten stand te borgen, kon afsluiter B gewoon
opengedraaid worden.
Vervolgens was, bij de overdacht van de nachtdienst naar de ochtenddienst tijdens de
start van de fabriek, verwarring ontstaan of het afgas al dan niet geschakeld was. Een
langslopende operator constateerde de open stand van afsluiter B, wat leidde tot de
veronderstelling bij de operators dat het afgas geschakeld was en afsluiter A dus dicht
stond. Dit werd niet meer gecontroleerd.

60

Shell Moerdijk, BBS procedure 00.03.1022, paragraaf 2.3: De meest gebruikte toepassing is het vergrendelen van
afsluiters in geopende stand voor of na veiligheidstoestellen. Het systeem is zodanig ingericht dat afsluiters
slechts in een bepaalde volgorde vergrendeld/ontgrendeld kunnen worden. Hiermee wordt geborgd dat eerst
het reservetoestel in bedrijf komt, alvorens een te vervangen toestel uit bedrijf genomen wordt. Op grond van dit
systeem is toestemming verkregen van de Aangewezen Keurings Instantie (AKI) voor het monteren van afsluiters
voor en/of na de veiligheidstoestellen.
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Bij de pit-stop was de MEOD-fabriek stilgelegd. Voor Shell Moerdijk betekende dat,
omdat de fabriek dan vloeistof- en drukvrij was, dat het risico voor het uitvoeren van het
onderhoud aan de bleedklep laag was. Door de lage risico-inschatting (Shell Moerdijk
noemt dat LOTO-niveau 4) was er geen controle op het opstellen van de LOTO
werkinstructie 61 en de uitvoering ervan door de PTL.62 Shell Moerdijk ging volledig uit
van de gevaarsetting bij het desbetreffende installatieonderdeel (zie bijlage F). Er werd
geen rekening mee gehouden dat er sprake was van een samenloop van werkzaamheden
en dat deze elkaar negatief konden beïnvloedden. De toegepaste procedures 63 voorzien
hier niet in.

De procedures die Shell Moerdijk hanteerde voor het uitvoeren van het onderhoud
voorzagen niet in mogelijke samenloop met andere werkzaamheden en de mogelijk
heid dat deze elkaar negatief kunnen beïnvloeden.

5.2

Risicobeoordeling van de open verbinding via afsluiter A

De open verbinding naar de atmosfeer via afsluiter A was in het oorspronkelijke ontwerp
van de fabriek uit het eind van de jaren zestig opgenomen om het procesveiligheids
risico van gevaarlijke druk in het systeem te beheersen wanneer de fabriek buiten bedrijf
was. Het afgas, afkomstig van het verladingstation en de opslagtanks, had zo een uitweg.
Dat het afgas rechtstreeks naar de atmosfeer werd geleid, was destijds geen probleem.
Er was in de tijd dat het ontwerp gemaakt werd, minder zorg voor veiligheid van de
omwonenden en de eigen medewerkers en voor het milieu dan nu het geval is.64
Zo’n vijftien jaar geleden, in 2001, is de werkprocedure voor het stoppen van de fabriek
gewijzigd. Tijdens het uit bedrijf zijn, mochten geen verladingen meer plaatsvinden. Zo
werd het proces
veilig
heids
risico van overdruk in het systeem als gevolg van afgas
geëlimineerd en verloor afsluiter A zijn functie.
Afsluiter A bleef onderdeel van de fabriek en van het afschakelen van de gaswasser,
(omdat het sleutelsysteem dit afdwong). Dat hiermee een milieurisico bleef bestaan,
werd niet onderkend. De redenering was, zo blijkt uit dit onderzoek, dat als de proces
veiligheid op orde was, het milieu daar ook afdoende mee gediend was. De ethyleen
oxide-emissie laat zien dat dit niet per definitie zo is. Het stoppen met verladen liet
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Een LOTO-werkinstructie wordt in de chemische industrie ingezet om een installatieonderdeel buiten bedrijf te
stellen en te isoleren zodat er veilig aan gewerkt kan worden. Bedrijven zijn vrij hier hun eigen invulling aan te geven.

62

Shell Moerdijk, BBS procedure 05.03.1013: Separeren van equipment (HEMP, Hazard and Effect Management
Process), 1 juli 2014.
Shell Moerdijk, BBS procedure 05.03.1013: Separeren van equipment, 1 juli 2014, en Shell Moerdijk, BBS procedure
01.03.1060: Operationele werkontleding, 1 december 2011.
Pas in de tweede helft van de jaren zeventig werd in Nederland de eerste technische risicoanalyse gemaakt van zes
bedrijven in de Rijnmond door een Britse organisatie, de zogenoemde COVO-studie (Contactorgaan Veiligheid
Omwonenden). Bron: Rampen verdwijnen kennelijk niet, Pasman, H, www.de ingenieur.nl. 5 juli 2016.

63
64
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onverlet dat er, door het blijven bestaan van afsluiter A, nog steeds scenario’s waren
waarbij deze zeer zorgwekkende stof kon vrijkomen met blootstellingsrisico’s voor zowel
de eigen medewerkers als voor omwonenden tot gevolg.

Proces
veiligheid is een belangrijke voorwaarde, maar niet voldoende om bloot
stellingsrisico’s voor zowel de eigen medewerkers als voor omwonenden en risico’s
voor het milieu te beheersen.

Shell Moerdijk classificeert dit soort scenario’s met behulp van de zogenaamde
risicomatrix (zie bijlage J). Op basis hiervan bepaalt Shell Moerdijk of maatregelen nodig
zijn om het risico te reduceren of weg te nemen.65 Het risico van een emissie door het
open laten staan van afsluiter A schatte Shell Moerdijk laag in.66 De overtuiging bij Shell
Moerdijk was dat deze route naar de open verbinding Z-301 tijdens normaal bedrijf dicht
staat. En als afsluiter A, eens in de twee jaar, open werd gezet, waren mogelijke bronnen
van ethyleenoxide (het verladen van ethyleenoxide) uitgeschakeld. Er was volgens Shell
Moerdijk geen reden om aan te nemen dat er ethyleenoxide via afsluiter A naar buiten
kon worden geëmitteerd.
In het geval dat er toch ethyleenoxide geëmitteerd zou worden, dan gebeurde dat vanaf
een safe location (Z-301 is een hoog uitlaatpunt). Het onderliggende ontwerpprincipe
hiervan bij Shell Moerdijk is dat een incidentele emissie dan geen gevaar oplevert voor
de gezondheid van de operators, mochten zij in de buurt zijn. De open verbinding Z-301
kon volgens Shell Moerdijk enkel worden aangesproken als in geval van een calamiteit
de druk in de ethyleenoxide-opslagtanks te groot zou worden. In dat geval zou de (druk-)
alarmering hierop attenderen. Er was daarom voor Shell Moerdijk geen reden om bij de
open verbinding te meten op uitstoot van ethyleenoxide.
Shell Moerdijk had ook geen recente risicoanalyses 67 waarin afsluiter A en/of de open
verbinding naar de atmosfeer beschreven werden, noch onderdeel van discussie waren.
Al bij het aanpassen van de werkontleding voor het stoppen van de fabriek in 2001 had
Shell Moerdijk, zoals bij elke verandering, een Management Of Change 68 procedure
(MOC) moeten doorlopen. Onderdeel van een MOC kan het uitvoeren van een risicoanalyse zijn. In de BBS-procedure Risicobeheersing van VGWM-aspecten 69 wordt
ingegaan op de wijze waarop deze analyse moet worden uitgevoerd. Uit het onderzoek
bleek dat noch de uitgevoerde MOC, noch een daaruit voortvloeiende risico-analyse

65
66
67
68

69

De RAM van Shell Moerdijk wordt niet alleen gebruikt om te bepalen of er maatregelen genomen moeten worden,
maar ook om te bepalen binnen welke termijn deze doorgevoerd moeten zijn.
Volgens de door Shell voor deze emissie opgestelde oorzakenboom.
In bijlage J wordt ingegaan op de Shell Moerdijk BBS procedure 05.03.1004: Risicobeheersing van VGWMaspecten (HEMP en Brzo’99), 21 januari 2014.
Shell Moerdijk, BBS proces 00.03.1020: Management of change (Moerdijk), 22 januari 2014. De MOC processen
binnen Shell Nederland Chemie verzekeren dat veranderingen van installaties, procedures of organisaties, alleen
plaats
vinden als duidelijk is wat veranderd gaat worden, de risico’s van deze verandering bekend zijn, de
verandering beoordeeld en goedgekeurd is en vervolgens vast gelegd wordt.
Shell Moerdijk, BBS procedure 05.03.1004: Risicobeheersing van VGWM-aspecten (HEMP en Brzo’99), 21 januari
2014, zie ook Bijlage J.
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beschikbaar waren. Het doorlopen van dergelijke procedures is echter van groot belang
voor een juiste uitvoering van het werk door de operators. Het had de kans vergroot dat
het dicht zitten van afsluiter A was geïdentificeerd als voorwaarde voor het gesloten
houden van het systeem.
Dat het risico van een ethyleenoxide emissie via afsluiter A bij Shell Moerdijk niet in beeld
was, laat ook het Veiligheidsrapport zien. Op grond van het Besluit risico’s zware
ongevallen 70 moet Shell Moerdijk een uitgebreide beschrijving geven van technische en
organisatorische aspecten van het bedrijf en de processen en een risico-inventarisatie
oxide
maken. In het Veiligheidsrapport van Shell Moerdijk 71 staan voor het ethyleen
opslagsysteem het risico op het falen van de tanks of van de buisleidingen beschreven,
maar risico’s van het afkoppelen van de gaswasser, zoals een onbedoelde emissie van
ethyleenoxide via de open verbinding naar de atmosfeer door het open zetten van
afsluiter A, worden in het Veiligheidsrapport niet genoemd.

Shell Moerdijk schatte het risico op een emissie van afgas via de route langs
afsluiter A, tijdens het normaal bedrijven van de fabriek, laag in. De aanname was
dat afsluiter A bij het in bedrijf zijn van de fabriek altijd dichtzit en een emissie van
ethyleenoxide via afsluiter A daarmee uitgesloten is.

Ethyleenoxide is als een zeer zorgwekkende stof geclassificeerd. Het overheidsbeleid
(zie ook paragraaf 2.1) is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.
Brzo-bedrijven zijn verplicht lozingen en uitstoot van dergelijke stoffen naar water en
lucht te voorkomen (een zogenaamde nulemissie) en zo risico’s voor mens en milieu te
minimaliseren. In de milieuvergunning van Shell Moerdijk is dat voor ethyleen
oxide
3
vertaald naar maximale uitstoot van 1 mg ethyleenoxide per m afgas. De overheid legt
dus strikte beperkingen op aan Brzo-bedrijven omdat zij stuurt op het voorkomen van
een emissie.
Opmerkelijk is dat Shell Moerdijk daarentegen in zijn risicobeoordeling niet kijkt naar al
of niet emitteren van de zeer zorgwekkende stof ethyleenoxide, maar naar de potentiële
effecten van een emissie. Shell Moerdijk schat emissierisico’s in op basis van de snelheid,
hoogte en concentratie van het vrijkomen van een gevaarlijke stof. Zo schatte het bedrijf
een emissie van ethyleen
oxide via deze afsluiter A laag in omdat het de acute en
chronische effecten van de emissie op gezondheid, veiligheid en milieu als beperkt
beschouwde. Deze lage inschatting is opvallend, omdat het in dit geval gaat om een stof
waarvan een emissie al bij kleine hoeveelheden (vanaf 2.500 kilogram) beschouwd wordt
als een zwaar ongeval 72 en waarvoor een minimalisatieverplichting 73 geldt. Na de emissie

70
71
72
73

Ten tijde van de emissie gold nog Brzo 2012, sinds 8 juli 2015 geldt Brzo 2015.
Ten tijde van de emissie gold het VR van Shell versie 2011. Inmiddels is er een versie 2016.
Seveso III, Artikel 18 en Bijlage VI.
Zie paragraaf 2.1
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heeft Shell Moerdijk dit incident, omwille van de maatschappelijke onrust, hoger
geclassificeerd,74 namelijk als een RAM 4.75
Samenvatting

De risico-inschatting waar Shell Moerdijk zich voor ethyleenoxide op baseerde, gaat
alleen uit van de ernst van potentiële consequenties, te weten de acute en chronische
effecten op de gezondheid, veiligheid en milieu. Daarmee geeft Shell Moerdijk in
zijn risicobeheersing een te beperkte uitleg aan zijn verantwoordelijkheid om een
dergelijke emissie te voorkomen.

Vanwege de lage risico-inschatting werd één barrière (afsluiter A) als voldoende gezien
om een emissie (via Z-301) te voorkomen. Afsluiter A werd geacht altijd dicht te staan.
Shell Moerdijk ging er vanuit dat het sleutelsysteem dit borgde en dat het bij de
medewerkers bekend was dat afsluiter A gesloten moet zijn als de fabriek in bedrijf is
omdat anders afgas met ethyleenoxide naar de atmosfeer wordt uitgestoten. Er was
geen controle op de stand van afsluiter A en ook geen detectiesysteem om eventuele
uitstoot via de open verbinding Z-301 te monitoren. Er was immers geen meetverplichting
voor de open verbinding. Er was geen enkele indicatie die wees op de emissie van
ethyleenoxide, waardoor deze lang kon voortduren.

5.3

Deelconclusie

Op de werkvloer was de kennis van en de ervaring met het uit en vervolgens weer in
bedrijf nemen van de MEOD-fabriek beperkt. Er was daardoor ook weinig ervaring met de
afsluiters A en B en het daarop toegepaste sleutel
systeem. Het beheersen van het
afgassysteem was geen routine, waardoor het voor de uitvoering van de werkzaamheden
niet voldoende was om uit te gaan van de kennis en kunde van de operators. De voor
handen zijnde documentatie over het afgassysteem was onvolledig en /of tegenstrijdig. Dit
leidde tot een onvolledig of onjuist inzicht in het functioneren van het systeem, en de wijze
waarop het eigen handelen daarop al dan niet invloed had. Dit werkte fouten in de hand.
Het risico van een emissie door het open laten staan van afsluiter A schatte Shell Moerdijk
laag in. Deze route naar de open verbinding staat, zo was de overtuiging bij Shell
Moerdijk, tijdens normaal bedrijf dicht. Shell Moerdijk meende dat afsluiter A tijdens het
normaal bedrijven van de fabriek gesloten moest zijn omdat deze gekoppeld was door
een sleutelsysteem aan de stand van afsluiter B. Shell Moerdijk heeft niet onderkend dat
afsluiter A in deze situatie toch open kon staan, waardoor afgas rechtstreeks naar de
buitenlucht geëmitteerd werd. De emissie kon vervolgens lang aanhouden omdat er
geen enkele indicator was die wees op deze emissie. Dit had voor zowel de eigen

74

75

Shell Moerdijk classificeert incidenten, zoals het vrijkomen van een gevaarlijke stof met behulp van een risicomatrix.
Dit is een vast onderdeel van de beschrijving van het veiligheidsmanagementsysteem in het veiligheidsrapport.
Bij Shell wordt deze risicomatrix aangeduid met RAM. Zie ook Bijlage J, De risicowaardering door Shell Moerdijk.
Zie bijlage J, De risicowaardering door Shell Moerdijk.
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medewerkers als voor omwonenden een blootstellingsrisico van een zeer zorgwekkende
stof tot gevolg.
Samenvatting

De beoordeling van de potentiële milieueffecten van een emissie zijn bij Shell Moerdijk
onderdeel van de beoordeling van procesveiligheid. De ethyleenoxide-emissie laat zien
dat het vanuit procesveiligheidsoptiek beoordelen van de veiligheid van mens en milieu
tekortschoot.
Gezien de schadelijke eigenschappen van zeer zorgwekkende stoffen, is het overheids
beleid erop gericht deze zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. De focus van
Shell Moerdijk op enkel de ernst van potentiële directe consequenties van een dergelijke
emissie is dan ook te beperkt. De beoordeling van het risico van een emissie van een
zeer zorgwekkende stof moet gericht zijn op het voorkomen ervan en, als een dergelijke
emissie zich toch voordoet, de snelle detectie ervan. De Raad verwacht dan ook dat een
Brzo-bedrijf als Shell Moerdijk aan deze verantwoordelijkheid een dusdanige invulling
geeft.
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6

CONCLUSIES
Samenvatting

De emissie van ethyleenoxide bij Shell Moerdijk vond plaats via een afsluiter die in een
rechtstreekse, open verbinding stond met de atmosfeer. Deze afsluiter was, tijdens het
weer opstarten van de MEOD-fabriek, open blijven staan waardoor ongeveer 27,7 ton
ethyleenoxide gedurende een periode van 68 dagen werd geëmitteerd.

De Onderzoeksraad concludeert, op basis van het onderzoek naar deze emissie, dat
Shell Moerdijk niet zijn verantwoordelijkheid nam om alle maatregelen te treffen om
veilig te kunnen functioneren. Het gaat daarbij zowel om veiligheid voor de eigen
medewerkers als om veiligheid voor de omgeving.

Beschouwing
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1
Inleiding

De Raad baseert dit op het volgende:

a. Shell Moerdijk beheerste het risico op een emissie van ethyleenoxide via de
openstaande afsluiter A onvoldoende.

De afsluiter werd geacht altijd dicht te staan wanneer de fabriek in bedrijf was en werd
enkel opengezet bij het uit bedrijf nemen van de fabriek. Dat met het openzetten van
deze afsluiter ethyleenoxide, als component van afgas, ongefilterd naar de atmosfeer
zou kunnen worden uitgestoten, had Shell Moerdijk onderkend. Daarom nam het
bedrijf alle bronnen voor het ontstaan van afgas tijdens het uit bedrijf zijn van de
fabriek weg.
De enige barrière in het voorkomen van een emissie van ethyleenoxide tijdens het in
gebruik zijn van de fabriek, de handbediende afsluiter A, werd als voldoende beoor
deeld. Shell Moerdijk had geen passende maatregelen getroffen om te borgen dat
deze afsluiter dicht werd gezet voordat de fabriek weer in bedrijf ging. Het bedrijf
nam aan dat met de sleutelprocedure geborgd was dat afsluiter A bij het in bedrijf zijn
van de fabriek altijd dichtzat en een emissie van ethyleenoxide via afsluiter A daarmee
uitgesloten was.
De emissie laat zien dat een handbediende afsluiter, met enkel een procedurele borging,
een kwetsbare veiligheidsbarrière vormt.
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b. Shell Moerdijk wist niet dat gedurende ruim twee maanden ethyleenoxide via
een open verbinding naar de atmosfeer werd uitgestoten. Ethyleenoxide is een
‘zeer zorgwekkende stof‘ waarvoor bedrijven moeten streven naar een nulemissie.
Shell Moerdijk was er niet op ingericht om, als een dergelijke emissie zich zou
voordoen, deze snel te detecteren. De emissie werd bij toeval ontdekt toen
elders in de fabriek een probleem ontstond.

Shell Moerdijk was zich gedurende ruim twee maanden niet bewust van de ethyleenoxideemissie. Omdat een emissie via de openstaande afsluiter bij het in bedrijf zijn van de fabriek
als onwaarschijnlijk werd geacht, was deze route niet voorzien van detectieapparatuur om
een dergelijke emissie snel vast te kunnen stellen. De emissie kon zo lang voortduren omdat
de totale ontbrekende hoeveelheid van ongeveer 27,7 ton ethyleen
oxide voor Shell
Moerdijk op de totale productie dusdanig klein is dat men dit verlies niet langs andere
kanalen registreerde. Daartegenover staat dat een verlies van een veel kleinere hoeveelheid
van 2,5 ton door de wetgever al als een zwaar ongeval wordt beschouwd.
De emissie werd bij toeval ontdekt, toen zich elders in de fabriek een probleem voordeed
waardoor uiteindelijk de openstaande afsluiter werd ontdekt.

c. De risicobeoordeling die Shell Moerdijk hanteert, sluit niet aan bij de veran
woordelijkheid van het bedrijf tot het voorkomen van een emissie van een zeer
zorgwekkende stof. De focus is beperkt tot het beheersen van de ernst van de
potentiële consequenties van een emissie.

De overheid legt absolute hoeveelheden op voor wat de maximale uitstoot van een zeer
zorgwekkende stof per jaar mag zijn. Desondanks kijkt Shell Moerdijk voor de inschatting
van het risico van een emissie van ethyleenoxide uitsluitend naar de effecten van een
emissie. Het borgen dat een dergelijke stof vrijkomt op een safe location werd door Shell,
vanwege die puur effectgerichte benadering, dan ook gezien als een voldoende risico
beperkende maatregel. Met deze benadering deed Shell Moerdijk geen recht aan zijn
verantwoordelijkheid om een emissie van een zeer zorgwekkende stof, zoals ethyleenoxide,
te voorkomen.

d. De emissie van ethyleenoxide heeft volgens onderzoeken van Shell Moerdijk en de
GGD een minimaal effect gehad op de gezondheid van respectievelijk de werk
nemers en de bewoners uit de omliggende gemeenten. De Onderzoeksraad heeft
op basis van haar onderzoek geen aanwijzingen, die tot een andere conclusie leiden.

De nadelige gevolgen van deze emissie zijn in dit geval beperkt gebleven, maar de Raad
ziet geen reden om daarom dit voorval, dat geclassificeerd is als zwaar ongeval, te
bagatelliseren. Ethyleen
oxide is een zeer zorgwekkende stof, met potentieel grote
gezondheidseffecten indien deze ongecontroleerd in de atmosfeer wordt uitgestoten.
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7

AANBEVELINGEN
Samenvatting

Beschouwing

Aanbevelingen
De emissie bij Shell Moerdijk was een zwaar ongeval. Van een Brzo-bedrijf als Shell
Moerdijk mag verwacht worden dat het alle maatregelen treft die nodig zijn om een
zwaar ongeval te voorkomen. Procesveiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde,
maar niet altijd voldoende om blootstellingrisico’s van gevaarlijke stoffen, zowel voor de
eigen medewerkers als voor omwonenden, en risico’s voor het milieu te beheersen. Dit
betekent onder meer het streven naar nulemissie van zeer zorgwekkende stoffen naar de
buitenlucht.

Lijst van
afkortingen en
begrippen

1
Inleiding

De Raad komt hiermee tot de volgende aanbevelingen:
Aan Shell Moerdijk:
Actieve beheersing van risico’s voor de omgeving
Shell Moerdijk heeft naar aanleiding van deze emissie van ethyleenoxide diverse maat
regelen genomen om een soortgelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Daarmee
heeft het bedrijf een noodzakelijke stap gezet.
Het valt de Onderzoeksraad op dat Shell Moerdijk zich in zijn reactie op het voorval en
het inzagerapport van de Raad, hoofdzakelijk richt op het voldoen aan (onderdelen van)
wettelijke regelingen en industriestandaarden. Hiermee doet Shell Moerdijk geen recht
aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als Brzo-bedrijf voor het beheersen van
veiligheidsrisico’s voor de omgeving. Dit stemt de Onderzoeksraad, mede na zijn eerdere
rapportages over incidenten bij Shell, niet hoopvol. Van het bedrijf mag een meer
fundamentele en proactieve aanpak worden verwacht, temeer omdat Shell zichzelf
publiekelijk profileert als een bedrijf met veiligheid als topprioriteit.
1a.	Hanteer omgevingsveiligheid als één van de centrale uitgangspunten voor de risico
beheersing. Verwerk daartoe onder meer het streven naar nulemissies van zeer zorg
wekkende stoffen in de risicomatrix.
1b.	Bezie waar maatregelen om procesveiligheid te realiseren, negatieve gevolgen kunnen
hebben voor de omgevingsveiligheid, zoals het ongemerkt ontsnappen van
gevaarlijke stoffen, en tref maatregelen om deze negatieve gevolgen te voorkomen.
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Proactief omgaan met veranderingen
De Onderzoeksraad vindt dat een integrale beheersing van risico’s stevig verankerd
moet worden in de risicobenadering van Brzo-bedrijven. Dat vergt voortdurend proactief
handelen van die bedrijven, onder meer als veranderende inzichten omtrent het werken
met gevaarlijke stoffen aanpassingen van installaties noodzakelijk maken. Aanpassingen
van het ontwerp van, en de procedures voor de verschillende installaties, moeten
gepaard gaan met een risicobeheersing vanuit het perspectief van zowel procesveilig
heid als omgevingsveiligheid.
2.	Op basis van het onderzoek benadrukt de Raad nogmaals het belang van het invullen
van de aanbeveling die hij in 2015 deed naar aanleiding van de explosies in de
MSPO2-fabriek bij Shell Moerdijk:
‘Zorg ervoor dat alle medewerkers van Shell continu alert zijn op de veiligheidsrisico’s die
volgen uit wijzigingen van installaties, in processen en procedures. Evalueer eerdere
veronder
stellingen en aannames opnieuw. Voer (nieuwe) risicoanalyses uit, neem
adequate beheersmaatregelen en zorg voor voldoende kritisch vermogen binnen het
team dat die analyses uitvoert. Wees daarbij alert op aannames op basis van risico’s die
eerder werden uitgesloten.’
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BIJLAGE A
Onderzoeks
verantwoording

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Doelstelling en onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke factoren en mechanismen een rol
hebben gespeeld bij de emissie van ethyleen
oxide tussen 23 november 2015 en
27 januari 2016 bij Shell Moerdijk. Maar het onderzoek reikt verder dan de feitelijke
oorzaken van het voorval. Het kijkt ook naar de achterliggende factoren, dat wil zeggen
de context waarbinnen deze gebeurtenissen en handelingen konden plaatsvinden, en
naar mogelijke tekortkomingen in het (veiligheids-)systeem. Waar structurele veiligheids
problemen aan het licht komen, formuleert de Onderzoeksraad aanbevelingen om deze
te verhelpen.
De Onderzoeksraad beschouwt het betrokken bedrijf als eerst aangewezen partij om
risico’s te identificeren en te beheersen. Daarbij realiseert de Onderzoeksraad zich dat
ongevallen ook bij goede voorzorgsmaatregelen kunnen gebeuren. Dat stelt eisen aan alle
betrokken partijen om alle maatregelen te nemen die de gevolgen van een voorval
bestrijden of beperken. Het onderzoek beoogt alle betrokken partijen te helpen hun rol en
verantwoordelijkheid te versterken bij het voorkómen of beheersen van dit soort voorvallen.
Met dit onderzoek wil de Onderzoeksraad alle betrokken partijen helpen om van dit voorval
te leren. Zo kunnen zij toekomstige incidenten voorkomen en de gevolgen ervan beperken.
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Vanuit deze doelstelling is de Onderzoeksraad gekomen tot de volgende vragen:
•
•

•

Hoe groot is de hoeveelheid vrijgekomen stof en leverde deze gevaar op voor de
gezondheid van medewerkers of omwonenden?
Hoe is te verklaren dat de afsluiter bij het opstarten van de MEOD-fabriek open is
blijven staan, waardoor er gedurende langere tijd een emissie van ethyleenoxide
plaats kon vinden?
Hoe beheerste Shell Moerdijk het risico op een emissie van ethyleenoxide via afsluiter
A in de MEOD-fabriek?

Afbakening en focus van het onderzoek
Dit rapport bevat die feiten, gebeurtenissen en omstandigheden die rondom het voorval
een rol spelen. De focus ligt op die punten waarvan de Onderzoeksraad verwacht dat ze
bijdragen aan leren. Het onderzoek richt zicht op de risicobeheersing in de fabriek waar
de emissie plaatsvond. Dat wil zeggen dat:
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•

•

Het onderzoek is beperkt tot de MEOD-fabriek bij Shell Moerdijk. Er is geen onder
zoek gedaan naar andere installaties of andere locaties van Shell. Ook de rol van het
Shell-concern in algemene zin is buiten beschouwing gebleven. Wel zijn de
bevindingen en aandachtspunten uit de eerdere onderzoeken door de Raad bij Shell
gebruikt om de uitkomsten van dit onderzoek in een breder perspectief te plaatsen.
Het onderzoek niet ingaat op de wijze waarop de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)
invulling gaven aan hun VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) bij
Shell Moerdijk.

Dataverzameling
Voor de dataverzameling is gebruikgemaakt van informatie uit verschillende bronnen.
Hierbij valt te denken aan:
•
•
•
•
•
•

beleidsdocumenten;
wet- en regelgeving;
(evaluatie-)verslagen en operationele informatie van organisaties en medewerkers die
bij het voorval betrokken waren;
(technische) onderzoeksrapporten van andere onderzoeksinstanties en bij het voorval
betrokken organisaties;
procesgegevens van de betrokken unit van Shell Moerdijk;
relevante gegevens uit het veiligheidsbeheerssysteem van Shell Moerdijk.

Daarnaast heeft de Raad literatuuronderzoek verricht, en interviews gehouden met alle
direct betrokken partijen, maar ook met partijen die op andere wijze bij het voorval
betrokken zijn geweest.
Analyse
De verkregen informatie is in kaart gebracht en nader geanalyseerd met behulp van het
gedachtegoed van verschillende analysemethoden. De analyse bestond uit de volgende
stappen:
•
•

•

Het maken van een chronologische weergave van gebeurtenissen en de relaties
tussen de verschillende gebeurtenissen en partijen.
Het in kaart brengen van de achterliggende oorzaken van de ongewenste gebeurte
nissen en het verkrijgen van inzicht in de risico’s die in het veiligheidsbeheerssysteem
aanwezig zijn. Inzicht krijgen in de hiërarchische lijnen en verantwoordelijkheden van
de betrokken partijen en de relatie met wet- en regelgeving.
De bevindingen spiegelen aan die uit eerdere onderzoeken naar Shell, waaronder
eerdere emissies van ethyleenoxide.

Oordeelsvorming
Voor een antwoord op de onderzoeksvraag stelde de Onderzoeksraad een beoor
delingskader op. Dit kader bevat een beschrijving van de (maatschappelijke) verant
woordelijkheden die de bij het voorval betrokken partijen hebben om de veiligheids
risico’s in het systeem zo systematisch en goed te beheersen als redelijkerwijs mogelijk
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is. Met het beoordelingskader houdt de Onderzoeksraad in beeld welke aspecten belicht
worden binnen het onderzoek.
De Onderzoeksraad beschouwt de onderdelen van het beoordelingskader langs twee
lijnen. Allereerst beziet de Onderzoeksraad een aantal onderwerpen procesmatig: zijn
zaken gelopen zoals ze formeel hadden moeten lopen? Daarnaast beziet de
Onderzoeksraad of de aanpak het juiste of gewenste effect (of uitkomst) heeft gehad.
Uitgangspunt van de Onderzoeksraad is hierbij dat de aanpak wel het juiste of gewenste
effect kan hebben gehad, ondanks dat wellicht niet de juiste (formele) procedures zijn
gehanteerd. De Onderzoeksraad plaatst de gekozen aanpak om die reden telkens in het
perspectief van het gewenste of voorziene resultaat van de activiteiten.
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Beoordelingskader

In de (deel-)conclusies en aanbevelingen staan de uitkomsten van het onderzoek. Deze
bieden een overzicht van de factoren die de tekortkomingen in het systeem verklaren.
Daarnaast staan hierin ‘lessen’ die betrokken partijen (en anderen) volgens de Raad
kunnen trekken uit het onderzoek.
Het streven van de Onderzoeksraad is dat door zijn oordeel aandacht ontstaat voor
fouten in het systeem. Het gaat dan om zaken die, als ze ten tijde van het voorval anders
waren ingericht of ontworpen, tot een veiliger situatie hadden geleid doordat ze het
voorval hadden voorkomen of de gevolgen ervan hadden kunnen beperken. Als
dergelijke fouten worden weggenomen, vermindert de kans op toekomstige onveiligheid.
Daarom is het essentieel dat de actoren leren van voorvallen. Dit leren betreft niet alleen
het nu onderzochte incident, maar ook eventuele eerder opgetreden voorvallen. In het
geval van Shell Nederland, en specifiek Shell Moerdijk, hebben zich in het verleden
enkele vergelijkbare voorvallen voorgedaan die door de Onderzoeksraad zijn onderzocht.
De Raad heeft daarom in zijn beschouwing meegewogen in hoeverre Shell de lessen uit
die voorvallen in de praktijk heeft gebracht.
Onderzoeksteam
De portefeuillehouder van dit onderzoek was prof. mr. dr. E.R. Muller, vice-voorzitter van
de Raad. Daarnaast bestond het onderzoeksteam van de Onderzoeksraad uit de
volgende personen:
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ir. G.W. Medendorp

Onderzoeksmanager

mw. ir. arch. B.M.L.D. Renier

Projectleider (sinds september 2016)

dr. ir. F.W. Dillema

Projectleider (tot september 2016)

drs. A.H. de Ruijter

Onderzoeker

ing. R. Smits MSHE

Adviseur

drs. M.H. Verschoor

Adviseur Onderzoek en Ontwikkeling

mw. ir. A. van der Zande

Onderzoeker

- 67 -

De opbouw
van een
werkontleding

De risicowaardering
door Shell Moerdijk

Verbeter-
maatregelen bij
Shell Moerdijk
naar aanleiding van
deze emissie

Inhoudsopgave

Externe deskundigen
De Raad heeft tijdens het onderzoek gebruikgemaakt van een externe deskundige op
het gebied van chemische procestechnologie. Deze heeft een contra-expertise
uitgevoerd op de wijze van berekening van de hoeveelheid emissie door Shell Moerdijk.
Daarnaast heeft een toxicoloog een contra-expertise uitgevoerd op de bevindingen in
het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van deze ethyleen
oxideemissie.
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BIJLAGE B
Onderzoeks
verantwoording

REACTIES OP HET CONCEPTRAPPORT

Reacties op
conceptr apport

Een conceptrapport wordt conform de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid ter
beoordeling op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden aan de direct betrokken
partij(en) voorgelegd.

Beoordelingskader

Shell Chemie Moerdijk en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hebben
gereageerd op de conceptversie van dit rapport. Correcties van feitelijke onjuistheden,
aanvullingen op detailniveau en redactioneel commentaar heeft de Raad, voor zover
relevant, overgenomen. Deze reacties zijn niet afzonderlijk vermeld.

Technische details
MEOD

Als de Onderzoeksraad reacties niet heeft overgenomen, wordt toegelicht waarom de
Raad daartoe heeft besloten. Deze reacties en de toelichting daarop zijn opgenomen
in een tabel die is te vinden op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(www.onderzoeksraad.nl).
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Onderzoeks
verantwoording
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BEOORDELINGSKADER
Inleiding
De Onderzoeksraad onderkent dat een risicoloze maatschappij niet bestaat. De Raad
neemt dan ook als uitgangspunt dat in elk proces zaken kunnen misgaan die direct of
indirect kunnen leiden tot blootstelling aan gevaar of schade. Zulke gebeurtenissen zijn
zelden het gevolg van de kwaadwillendheid van de betrokken functionaris, die doorgaans
handelt met de beste intenties. Het doel van de Onderzoeksraad is dan ook niet zozeer
om te achterhalen welke ‘overtreding van een regel’ heeft bijgedragen aan het voorval,
maar vooral welke factoren tot dit handelen aanleiding gaven, ondanks de goede
intenties. Door deze achterliggende factoren te kennen en aan te pakken, wordt de kans
op toekomstige ongevallen kleiner.
De Onderzoeksraad hanteert als uitgangspunt dat de verantwoordelijke partijen het
risico zo ver moeten beperken als redelijkerwijs mogelijk is. Dat wil zeggen dat ze steeds
de beschikbare maatregelen moeten nemen om het risico te verminderen, tenzij daaraan
aantoonbaar onredelijke kosten of andere negatieve gevolgen zijn verbonden. Deze
maatregelen kunnen zich richten op het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen, of
op het beperken van de gevolgen daarvan.
De Raad stelt per onderzoek een beoordelingskader op, dat aangeeft welke aspecten hij
in zijn overwegingen heeft betrokken. Uitgangspunt daarbij is dat alle relevante actoren
(maatschappelijke) verantwoordelijkheden hebben om de veiligheidsrisico’s in het systeem
zo systematisch en goed te beheersen als redelijkerwijs mogelijk is. Het beoordelingskader
beschrijft op hoofdlijnen welke verantwoordelijkheden dit volgens de Raad zijn.
Primaire verantwoordelijkheid voor veiligheid
De Onderzoeksraad hanteert als uitgangspunt dat bedrijven primair zelf verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid en risicobeheersing van hun eigen bedrijfsprocessen. Dit geldt in
het bijzonder voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen omdat hun werknemers,
de omwonenden en de omgeving potentieel verhoogde veiligheidsrisico’s lopen. Shell
Moerdijk is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn activiteiten.
Risicobeheersing
De Onderzoeksraad verwacht dat een bedrijf dat risicovolle activiteiten ontplooit, een
systematische benadering toepast om alle voorzienbare risico’s te beoordelen en
vervolgens passende maatregelen treft om deze te beheersen. Een systeembenadering
van veiligheid betekent ook dat bestaande aannames periodiek tegen het licht van
voortschrijdend inzicht worden gehouden. Daarbij is het van belang dat alle gebruikers
van een systeem hun ervaringen en mogelijke oplossingen kunnen inbrengen, en dat er
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voldoende tijd en capaciteit wordt geboden om risico’s te identificeren, te beoordelen
en de wijze waarop deze risico’s worden teruggedrongen in de gehele organisatie te
borgen.
Wet- en regelgeving
Shell Moerdijk is als bedrijf op verschillende niveaus aan wettelijke voorschriften en
andere formele regels gehouden. De Raad heeft daarom de onderstaande regelgeving
betrokken in zijn onderzoek.
Brzo 2015
Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is onderdeel van de Nederlandse
implementatie van de Richtlijn nr. 2012/18/EU van de Europese Unie van 4 juli 2012, ook
wel Seveso III genoemd. Seveso III richt zich op het beheersen van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Ter invulling van Seveso III zijn het
Brzo 2015 en de Rrzo opgesteld.
De hoeveelheid en aard van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting zijn bepalende
factoren bij het vaststellen van de verplichtingen die het Brzo 2015 voor een inrichting
met zich meebrengt. Er zijn drie niveaus van verplichtingen te onderscheiden. Wanneer
de omvang van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder een bepaald niveau (drempel
waarde) blijft, zijn er geen verplichtingen. Wanneer het eerste niveau wordt overschreden,
is een deel van de verplichtingen van toepassing. Wanneer het tweede hogere niveau
wordt overschreden, zijn alle verplichtingen van toepassing. De inrichtingen die alleen
het eerste niveau overschrijden, worden lagedrempelinrichtingen genoemd, en de
inrichtingen die het tweede niveau overschrijden, zijn hogedrempelinrichtingen. Shell
Moerdijk is een inrichting waarbij het tweede niveau wordt overschreden, een hoge
drempelinrichting: Shell Moerdijk moet een PBZO 76 -document, een VBS 77 en een VR 78
opstellen.
In de PGS6 79 wordt een omschrijving gegeven van de inhoud van het VBS. Voor dit onder
zoek zijn met name de elementen ii en iii uit het veiligheidsbeheerssysteem relevant:
Element ii - De identificatie en beoordeling van de risico’s van zware ongevallen
Dit element gaat over de identificatie en beoordeling van de gevaren. Het is de basis van
een VBS. Voor de identificatie van de gevaren zijn passende veiligheidsstudies
uitgevoerd. Of een veiligheidsstudie passend is hangt af van het type installatie. Voor
aanvang van een veiligheidsstudie is alle benodigde informatie met betrekking tot de
processen, installaties, stoffen, de organisatie, de locatie en de omgeving beschikbaar.
Deze informatie is actueel. De veiligheidsstudies borgen dat de identificatie van de
gevaren op een gestructureerde wijze verloopt aan de hand van bijvoorbeeld brain
stormsessies. Het vastleggen van de resultaten van de veiligheidsstudies is navolgbaar.
Voor de beoordeling van de risico’s gebruikt men meestal de risicomatrix uit het PBZO.

76
77
78
79

PBZO: Preventiebeleid zware ongevallen.
VBS: veiligheidsbeheerssysteem. Bij Shell Moerdijk wordt dit systeem aangeduid met BBS.
VR: veiligheidsrapport.
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, deel 6 - Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015, versie 1.0.
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Andere methodieken zijn toegestaan, mits het verband met de beginselen van het beleid
is geborgd. Indien risico’s te hoog zijn, zijn er adequate maatregelen bepaald en
getroffen. Hoe men tot de keuze van een veiligheidsstudie en een risicobeoordeling
komt, de benodigde informatie, en de eisen die worden gesteld aan de deelnemers, het
verloop, inclusief de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zijn geborgd in
procedures.
Element iii - De controle op de exploitatie
De beheersing van normale werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden, inclusief
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, is geborgd in procedures en
werkinstructies. De procedures hebben betrekking op de veiligheidsvoorzieningen die
aangebracht zijn tijdens normale bedrijfsvoering, onderhoud, bij tijdelijke onderbrekingen
en storingen en ook op het beheersen van de risico’s die samenhangen met de
veroudering van apparatuur. Hieronder vallen procedures voor overdracht, schoon en
droog opleveren en Lockout-Tagout, afhankelijk van het soort activiteiten en installaties
op de inrichting. De kritische technische maatregelen zijn minimaal onderdeel van een
onderhoudsmanagementsysteem. Er is een werkvergunningsysteem geïmplementeerd.
Toezicht wordt gehouden op alle werkzaamheden in de normale bedrijfsvoering,
onderhoud, en bij tijdelijke onderbrekingen. Het onderhoudsmanagementsysteem
behoort ook tot dit element en is erop gericht om systeemfalen te doen verminderen.

Onderzoeks
verantwoording

Reacties op
conceptr apport

Beoordelingskader

Technische details
MEOD

Het sleutelsysteem

Separeren van
equipment

De stand van
afsluiters A en B

De
emissieberekening

De opbouw
van een
werkontleding

De risicowaardering
door Shell Moerdijk

- 72 -

Verbeter-
maatregelen bij
Shell Moerdijk
naar aanleiding van
deze emissie

Inhoudsopgave

BIJLAGE D
Onderzoeks
verantwoording

Reacties op
conceptr apport

TECHNISCHE DETAILS MEOD
Bij het verpompen van vloeibaar ethyleenoxide wordt damp gevormd. Samen met de
stikstof in de leidingen vormt dit het afgas. Dit gebeurt ook bij het verladen van ethyleen
oxide uit de tanks naar trucks en treinwagons.

Beoordelingskader

Afhankelijk van de stand van de afsluiters wordt het afgas van de opslagtanks naar de
gaswasser (indien alleen afsluiter B open staat) geleid of indien afsluiter A open staat
(ongeacht de stand van afsluiter B) naar de open verbinding. Er is dan een onbelemmerde
doorgang naar de buitenlucht.

Technische details
MEOD

Iedere tank heeft, als laatste beveiliging tegen het ontstaan van overdruk in de tank, een
overdrukventiel. Dit overdrukventiel heeft, via Z-301, een directe verbinding naar de
atmosfeer welke niet kan (en ook niet mag) worden afgesloten. De afsluiters A en B
spelen geen rol bij de werking van de overdrukventielen.
Afgas van de opslagtanks
Als de fabriek correct in bedrijf is, worden de opslagtanks en de leidingen op een druk
van ongeveer 2,3 bar gehouden, dit is de werkdruk.
De druk in de opslagtanks voor ethyleen
oxide kan door verschillende oorzaken
veranderen: bijvoorbeeld doordat de hoeveelheid ethyleenoxide in de tanks verandert
door productie of verlading, of doordat de temperatuur in de tanks verandert. Voor een
normale bedrijfsvoering mag de druk in de tanks niet te hoog worden, maar ook niet te
laag. Beide situaties (zowel een te hoge als een te lage druk) kunnen leiden tot het falen
van de opslagtank waardoor ethyleenoxide vrijkomt. Het risico op falen wordt beheerst
door de automatische overdrukventielen. De tanks worden op werkdruk gehouden door
de drukregeling (PC016, zie figuur 18).
Terugstroombeveiliging
PdEA017 ≤ 30 mbar
PC016

Separeren van
equipment

De stand van
afsluiters A en B

De
emissieberekening

Open = 3,5 bar
Dicht = 2,9 bar
CV2

Afgas uit opslagtanks
Stikstoftoevoer
Terugstroombeveiliging
PdEA018 ≤ 300 mbar

Het sleutelsysteem

CV1
Open = 2,5 bar
Dicht = 2,9 bar

De opbouw
van een
werkontleding

De risicowaardering
door Shell Moerdijk

Figuur 18: Drukwaarden bij het op werkdruk houden van de opslagtanks.
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Als de druk bij het afgasventiel (CV2) hoger wordt dan 3,5 bar laat de drukregeling het
gas via dit afgasventiel ontsnappen uit de tanks. Als de druk bij CV2 weer is verlaagd, tot
2,9 bar, wordt CV2 weer gesloten. Afsluiter CV2 is beveiligd tegen het terugstromen van
ethyleenoxide middels de verschildrukmeter PdEA017.
Bij een afnemende druk, een druk lager dan 2,5 bar bij het afgasventiel CV2, wordt
stikstof aan de tanks toegevoegd door het stikstofventiel CV1 te openen. Als de druk bij
CV2 weer is verhoogd, tot een druk van 2,9 bar, wordt CV1 weer gesloten.
Afgas van het verladingstation
Het afgas dat ontstaat bij de verlading (MFD) naar trucks en treinwagons wordt middels
een buisleiding van zo’n anderhalve kilometer lengte teruggebracht naar de gaswasser
bij MEOD (C306). In deze buisleiding zit een afsluiter met een drukregelsysteem (PC038),
zie figuur 19. Deze afsluiter (aangestuurd door het drukregelsysteem) gaat open als de
druk in de leiding aan de kant van het verladingsstation (MFD-zijde) hoger is dan 2,6 bar.
De druk in de leiding aan de kant van de gaswasser (MEOD-zijde) is lager. Deze leiding
heeft een druk van 1,8 bar. Het afgas stroomt zo vanaf het verladingstation richting de
gaswasser.
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Figuur 19: : Afsluiter PC038 in de afgasleiding tussen MEOD en MFD.
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Bij afsluiter PC038 zit een tweede regelsysteem. Dit regelsysteem, PdEA036 (Figuur 20),
meet het drukverschil aan beide zijden van de afsluiter en dient om te voorkomen dat
afgas terugstroomt naar MFD. Als het drukverschil te laag wordt, lager dan 70 mbar,
wordt de afsluiter gesloten. Bij het panel komt dan een alarmmelding.
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Figuur 20: Terugstroombeveiliging PdEA036 bij de afsluiter MEOD-MFD.

Het sleutelsysteem

De gaswasser
De werkdruk in de gaswasser is 1,8 bar. Tussen afsluiter B en de gaswasser zit een regel
klep, PC012.
Als de druk in de gaswasser te groot wordt, groter dan 2,3 bar, stuurt PC012 de bypass
open. Daarmee wordt het teveel aan afgas ongewassen naar de atmosfeer afgelaten.
Omdat dat niet wenselijk is wordt in dat geval vanuit PC012 ook de regeling XC010
aangestuurd die de toevoer van afgas vanaf de verlading, via PC038 reguleert: Bij een te
hoge druk bij PC012 wordt PC038 afgeknepen door XC010. Door PC038 af te knijpen
wordt de verlading van ethyleenoxide vertraagd zodat er minder afgas bij MFD wordt
gevormd. Zo wordt én de gaswasser beschermt tegen een te hoge druk, én wordt
voorkomen dat als er veel afgas is dit onbelemmerd de atmosfeer in wordt gelaten.
Als de druk in de gaswasser lager wordt dan 1,8 bar sluit, aangestuurd door PC012, het
regelventiel op de gaswasser. Hierdoor wordt voorkomen dat buitenlucht (en daarmee
zuurstof) het systeem binnen kan dringen. Verder is de gaswasser voorzien van een
overdrukventiel
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Figuur 21: Werkdruk en regelingen gaswasser C306.
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Figuur 22: Schematische weergave MEOD en MFD.
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HET SLEUTELSYSTEEM
Shell Moerdijk instructie TC-9354844-02031
In deze bijlage wordt ingegaan op het belang van het werken volgens de Shell Moerdijk
instructie TC-9354844-02031 van het sleutelsysteem.

Beoordelingskader

Indien voor de afsluiters A en B de kleurcodering zoals beschreven in deze werkinstructie
was gebruikt had tijdens het uit bedrijf zijn de rode sleutel in de kast in de controlekamer
moeten hangen. De kleur van de sleutel in de kast had de productieteamleider (PTL)
geholpen bij het controleren of de fabriek ‘in de juiste stand’ staat.

Technische details
MEOD

Aan het eind van de dienst moet de PTL de uitgevoerde stappen van de werkontleding
aftekenen. Hij doet dat per pagina. Door naar de sleutelkast te kijken kan de PTL in één
oogopslag zien of er sleutels ontbreken, en, bij gebruik van de voorgeschreven kleuren,
of er sleutels van een afwijkende kleur aanwezig zijn.
Als de sleutels de kleuren volgens de kleurcodering hadden gehad had op deze positie
een rode sleutel gehangen. Dit is een signaal dat de bewuste schakeling (stap 14) tijdens
het opstarten niet correct was uitgevoerd.

Het sleutelsysteem

Separeren van
equipment

Aan de hand van de kleurcodering is te beschrijven hoe de bewuste stap 14 van de
startprocedure uitgevoerd had moeten worden:
Een operator had de rode sleutel op moeten halen uit de kast in de controlekamer.
Hiermee had afsluiter B van de stand ‘niet vergrendeld en gesloten (normally-closed,
‘NC’) naar de vergrendelde, open stand (locked-open, ‘LO’) gezet kunnen worden.
Daarop was de gele sleutel vrijgekomen. Met deze gele sleutel was het slot op afsluiter
A vanuit de vergrendelde en open stand, ‘LO’, te ontgrendelen, waarmee deze afsluiter
A, niet vergrendeld, dichtgezet, ‘NC’. kon worden.
Met het dichtzetten van afsluiter A was de groene sleutel vrijgekomen. Deze groene
sleutel had teruggehangen moeten worden in de sleutelkast in de controlekamer.

De stand van
afsluiters A en B

De
emissieberekening

De opbouw
van een
werkontleding

Alleen door het in de open stand vergrendelen van afsluiter B was de groene sleutel bij
afsluiter A vrij te maken.
Overigens is de sleutelkast bij de controlekamer dicht. Het beleid is dat operators de
sleutel om deze kast te openen bij de productieteamleider (PTL) ophalen. In de praktijk
weten de operators waar deze sleutel is en wordt toegang tot de sleutelkast niet altijd via
de PTL geregeld.
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Hieronder is de betreffende werkinstructie TC-9354844-02031 weergegeven:
Onderzoeks
verantwoording

SEMPELL INTERLOCKS
FABRIEK
TAGNUMMER

MEOD

UNIT
LRV8084/LP3058

PROCESSTROOM UITLAAT
LOCATIE

PEFS
TC-6001 21 0
TC-6001 233

300

SLEUTELNUMMERS
SHT. 3 OF 3
SHT. 4 OF 4

Inert vent van T301 /T302/T303/T304/EO-verlading
Battery limit MEOD t.h.v. P1 04 / Op T0303

A
B
C
-

21 9
31 4
21 9
-
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OPEN VERGRENGELD
GESLOTEN NIET VERGRENDELD
SLEUTEL VRIJ
SLEUTEL GEVANGEN

A

21 2.003

RS

FIRST ISSUE

REV.

PROJECT
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3-1 0-201 3
DATUM

TEMPLATE

SCHAKELSCHEMA

TC-NUMMER

CODERING

SHEET

NSGG506A

NSGG31 78A

TC-9354844-02031

Special

1 of 2

SHELL NEDERLAND CHEMIE B.V. MOERDIJK

A4
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Figuur 23: Blad 1 (van 2) van werkinstructie TC-9354844-02031. (Bron: Shell Moerdijk)
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Normale Situatie:

Onderzoeks
verantwoording



Block afsluiter V1 is open vergrendeld.



Block afsluiter V2 is gesloten maar niet vergrendeld.



Sleutel A is in de controle kamer.



Sleutel B is gevangen in de locking device van block afsluiter V1.



Sleutel C is gevangen in de locking device van block afsluiter V2.

Reacties op
conceptr apport

Sleutel A en C zijn identiek en passen in dezelfde sleutel positie in de sleutel kast.
Actie voor schakelen:
Beoordelingskader

1a) Open Block afsluiter V2.
1b) Breng sleutel A uit de controle kamer in de locking device van block afsluiter V2.
1c) Verwijder sleutel B. Sleutel A is nu gevangen. Block afsluiter V2 is nu open vergrendeld.
2a) Breng sleutel B in de locking device van block afsluiter V1. Verwijder sleutel C. Block
afsluiter V1 is nu ontgrendeld.
2b) Sluit Block afsluiter V1. Sleutel B is nu gevangen.

Technische details
MEOD

2c) Block afsluiter V1 is nu gesloten maar niet vergrendeld.
Sleutel C gaat terug naar de controle kamer.

Het sleutelsysteem

Situatie na schakelen


Block afsluiter V1 is gesloten maar niet vergrendeld.



Block afsluiter V2 is open vergrendeld.



Sleutel C is in de controle kamer.



Sleutel B is gevangen in de locking device van block afsluiter V1.



Sleutel A is gevangen in de locking device van block afsluiter V2.

Separeren van
equipment

De stand van
afsluiters A en B

Figuur 24: Blad 2 (van 2) van werkinstructie TC-9354844-02031. (Bron: Shell Moerdijk)

Shell 027f Vergrendelingsystemen instructie
Op 21 november 2015 heeft een operator de bewuste stap 14 afgetekend. Op de positie
van de sleutel voor het systeem van afsluiter A en B hing namelijk een sleutel. Dat was
conform een andere instructie: ‘Shell 027f Vergrendelingsystemen instructie’ waarin wel
werd gewezen op de aanwezigheid van sleutels maar de kleurcodering niet werd
genoemd. Deze instructie werd door de operators gebruikt.

De
emissieberekening

De opbouw
van een
werkontleding

De risicowaardering
door Shell Moerdijk

Omschrijving systemen Shell Moerdijk

506A.doc
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BIJLAGE F
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SEPAREREN VAN EQUIPMENT
Algemeen
De Lockout-Tagout (LOTO 80) of de slot-en-etiket-procedure is een veiligheidsprocedure
die in de (chemische) industrie wordt gebruikt om zeker te stellen dat een installatie
onderdeel buiten bedrijf, en geïsoleerd, is voordat er aan dat onderdeel gewerkt gaat
worden. Deze procedure beschermt personeel tegen de gevaren van machines die in
werking gesteld worden en andere vormen van energie die onverwachts ingeschakeld
kunnen worden. Praktisch betekent dit dat het installatieonderdeel afgekoppeld wordt
van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

elektriciteit,
hydrolische druk (leidingen en pompen),
perslucht,
gassen, vloeistoffen, vaste stoffen,
stoom,
temperatuur,
energie van onderdelen onder spanning, zoals vering,
zwaartekracht (liften)

Beoordelingskader

Technische details
MEOD

Het sleutelsysteem

Separeren van
equipment

en dat:
9. bewegende delen (schakelaars, kleppen, etc.) worden vastgezet.
Gebruikelijk is dat schakelaars, kleppen en andere bewegende delen in de gewenste
stand met behulp van sloten worden geblokkerd (Lock). Op die onderdelen wordt een
etiket (Tag) aangebracht waarop is aangegeven dat dat onderdeel niet geschakeld mag
worden en waarom het buiten bedrijf is genomen. Verder wordt geborgd dat deze
situatie voortduurt totdat de werkzaamheden afgerond zijn.
De isolatie van de installatie wordt ongedaan gemaakt door de-LOTO uit te voeren.
Hierbij wordt de isolatie opgeheven. Dit betekent dat per isolatiepunt de sloten weg
gehaald worden, alle afkoppelingen ongedaan worden gemaakt en veelal alle schakelaars
en afsluiters in de stand zoals beschreven op het etiket worden gezet. Als dat is gebeurt
wordt het etiket weggehaald.

De stand van
afsluiters A en B

De
emissieberekening

De opbouw
van een
werkontleding

Bedrijven zijn vrij om hun eigen uitvoering aan een LOTO-procedure te geven.
De risicowaardering
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Zie ook de (Engelstalige) website van het Amerikaanse OSHA, Occupational Safety and Health Administration
[https://www.osha.gov/SLTC/controlhazardousenergy/].
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De LOTO procedure van Shell Moerdijk81
Shell Nederland kent vier verschillende categorieën separatietechnieken. Bij Shell
Moerdijk worden daar drie van toegepast (de categorieën 1, 3 en 4). Welke gebruikt
wordt is afhankelijk van de inschatting van de risico’s die gelopen worden na het
separeren van het betreffende onderdeel, de zogenaamde Hazard Factor. De Hazard
Factor wordt ingeschat op basis van:
•
•
•
•
•
•

Onderzoeks
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de locatie (binnen/buiten de fabriek),
soort product,
diameter van de leiding,
hoogst mogelijke werkdruk,
frequentie van het werk,
duur van het werk.

Beoordelingskader

De separatie van bleedklep M401 was door Shell Moerdijk ingeschat als een categorie 4
separatie. Deze techniek wordt gebruik bij werk met een lage Hazard Factor oftewel een
klein risico. Bij categorie 4 separaties wordt de voorbereiding niet gecontroleerd door
een PTL zoals bij de beide andere categorieën wel verplicht is. Verder wordt bij een
categorie 4 geen werkontleding opgesteld en wordt de de-LOTO niet uitgewerkt.

Technische details
MEOD

Bij Shell Moerdijk valt het afkoppelen van electriciteit en het vastzetten van bewegende
delen niet onder de LOTO-procedure maar onder electronisch vrijschakelen.

Het sleutelsysteem

Het was goed gebruik bij de MEOD-fabriek om op het LOTO-etiket de positie van een
afsluiter weer te geven zoals deze bij het opheffen van de LOTO moest worden
geschakeld. Dit gebruik van het LOTO-etiket komt niet voor in de LOTO-procedure (uit
het BBS) van Shell Moerdijk.
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De risicowaardering
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Shell Moerdijk, BBS procedure 05.03.1013: Separeren van equipment (HEMP, Hazard and Effect Management
Process), 1 juli 2014
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BIJLAGE G
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DE STAND VAN AFSLUITERS A EN B

Reacties op
conceptr apport

De veronderstelling over de stand van de afsluiters
Bij deze emissie zijn twee afsluiters betrokken, A en B. Elke afsluiter kent twee standen,
open of dicht. Hiermee zijn er in theorie vier verschillende configuraties mogelijk:

Beoordelingskader

•
•
•
•

Technische details
MEOD

A open en B dicht;
A dicht en B open;
A open en B open, en
A dicht en B dicht.

Het sleutelsysteem voorkomt dat zowel afsluiter A als afsluiter B gesloten zijn. De vierde
configuratie wordt uitgesloten door het sleutelsysteem. In de praktijk zijn er dus drie
configuraties mogelijk:
•
•
•
•

A open en B dicht;
A dicht en B open, en
A open en B open.
A dicht en B dicht.

Separeren van
equipment

Shell Moerdijk geeft in haar oorzakenboom aan dat de operators dachten dat het
sleutelsysteem slechts twee configuraties mogelijk maakte, namelijk één afsluiter open
en de andere afsluiter gesloten:
•
•
•
•

Het sleutelsysteem

A open en B dicht, en
A dicht en B open.
A open en B open,
A dicht en B dicht.

De stand van
afsluiters A en B

De
emissieberekening

De operators waren in de veronderstelling dat als de ene afsluiter geopend was, de
andere gesloten moest zijn.
De opbouw
van een
werkontleding
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DE EMISSIEBEREKENING
Hoeveel ethyleenoxide is uitgestroomd?
Deze bijlage biedt inzicht in de wijze waarop de verspreiding van ethyleenoxide in de
periode van 23 november 2015 en 27 januari 2016 is berekend en de waardering die aan
die berekening gegeven kan worden.
Shell heeft alle bronnen van de ethyleenoxide emissie geïnventariseerd. Vervolgens is
voor iedere bron vastgesteld hoeveel ethyleenoxide er geëmitteerd is en over welke
periode. Daarbij zijn voor zover mogelijk feitelijke gegevens gebruikt uit b.v. drukmetingen
en weegbruggen. Deze data zijn opgeslagen in een database voor de gehele emissie
periode. De belangrijkste bronnen van ethyleenoxide emissie blijken het aflaten van druk
van aangeboden treinwagons en trucks en het vervolgens vullen ervan (ongeveer 87,9 %
van het totaal). Verder wordt afgas gevormd in de opslagtanks (ongeveer 12% van het
totaal) en bij het nemen van testmonsters (ongeveer 0,1% van het totaal). De totale
hoeveelheid vrijgekomen ethyleenoxide is berekend op 27.738 kg.
De gebruikte gegevens
Bij deze berekeningen zijn de volgende gegevens gebruikt:
•
•

•

•

•

Het aantal treinwagons en trucks dat in deze periode is aangeboden en gevuld is
bekend.
Er is aangenomen dat de aangeboden (de lege) trucks en treinwagons stikstof
verzadigd met ethyleenoxide damp bevatten.
Dit is een conservatieve aanname.
De treinwagons en trucks worden aangeboden met een hogere druk dan gewenst
voor het vullen. Deze hogere druk moet eerst worden verlaagd, de druk wordt
hiervoor ‘afgelaten’ naar de afgasleiding. Tijdens druk aflaten is ervan uitgegaan dat
de afgelaten damp altijd verzadigd is met ethyleenoxide, hiervoor is verdamping
nodig van de aanwezige restanten vloeibare ethyleenoxide.
Dit is een conservatieve aanname.
Voor de berekening van de hoeveelheid ethyleenoxide is de ethyleenoxide damp
spanning genomen voor de gemiddelde buitenlucht temperatuur van 2 dagen voor
de belading.
Dit is een conservatieve aanname.
Voor de berekening van de totale ethyleen
oxide emissie is uitgegaan van de
gedocumenteerde drukwaarde van 2,5 barg.
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•

De hoeveelheid ethyleenoxide aanwezig in de dampruimte van de opslagtanks is
afgeleid uit de dampdruk van ethyleenoxide. Deze dampdruk hangt samen met de
temperatuur. De temperatuur van de vloeibare ethyleenoxide varieert tussen de -2
en +8°C tijdens de emissie periode. Voor de berekening is een gemiddelde
temperatuur van +7°C aangenomen.
Dit is een conservatieve aanname.

Bij het inschatten van de hoeveelheden uitstroming wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van feitelijke gegevens. De aannamen zijn onderbouwd en zijn overwegend
conservatief waardoor er sprake is van een overschatting van de vrijgekomen hoeveelheid
ethyleenoxide.

Onderzoeks
verantwoording

Reacties op
conceptr apport

Beoordelingskader

Hoe heeft de ethyleenoxide zich verspreid?
Verlading
Om de verspreiding van ethyleen
oxide te berekenen wordt eerst de zogenaamde
emissiesnelheid berekend. Dit is de hoeveelheid ethyleenoxide die per seconde vrijkomt.
Hiervoor zijn conservatieve aannames gebruikt. De emissiesnelheid bij het aflaten van
druk is bepaald op 0,13 kg ethyleenoxide per seconde en die bij het vullen is bepaald op
0,065 kg ethyleenoxide per seconde. Verder is de tijdsduur van de emissie van belang.
Voor het aflaten wordt een half uur aangenomen, voor het vullen anderhalf uur. De
gebruikte emissieduren zijn een gemiddelde. Soms duurde het langer, maar dan is de
emissiesnelheid ook lager en wordt de concentratie ook lager.
De software waarmee Shell de verspreiding heeft berekend was niet geschikt om met
deze, geringe, uitstroomsnelheden te rekenen. Verder is de open verbinding Z-301
voorzien van een afdekkap. Deze kap is van invloed op de verspreiding van ethyleen
oxide. Deze kap was in de gebruikte software echter niet te modelleren. Shell heeft
daarom aanpassingen in de modellering doorgevoerd. Deze aanpassingen leiden tot
een iets grotere contour, maar dit verschil is niet significant.

Technische details
MEOD

Het sleutelsysteem
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In de berekeningen wordt aangenomen is dat ethyleenoxide niet reageert in de lucht.
Dit is een conservatieve aanname. ethyleenoxide reageert wel, er ontstaat bv het minder
schadelijke ethyleenglycol.
Opslagtanks en monstername.
De emissie afkomstig van de opslagtanks is continue. Deze is vrijgekomen over de gehele
emissie periode (2,5 maand). De emissie snelheid is daardoor zo gering dat deze emissie
als zelfstandige emissie verwaarloosbaar klein is. Het effect van deze emissie op de
totale emissie zal ook verwaarloosbaar klein zijn. De bijdrage van de monstername op de
totale hoeveelheid afgas is minder dan 0,1%. Hiermee is de bijdrage van de monstername
op de totale emissie verwaarloosbaar.
Zijn de grenswaarden bereikt?
Door de emissie op 25 m hoogte (Z-301 bevindt zich boven op tank T303) en door de
relatief korte emissieduren voor aflaten en vullen bereiken de ethyleenoxide concentratie
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contouren niet de geldende grenswaarden voor kortdurende blootstelling van werk
nemers (8 uur per dag, hele werkzame leven). Deze grenswaarden zijn:
•
•
•

Onderzoeks
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2 v-ppm 82 voor blootstelling gedurende twee uur.
4 v-ppm voor blootstelling gedurende één uur.
8 v-ppm voor blootstelling gedurende een half uur.

De emissies hebben maximaal 1,5 uur geduurd waarbij de grenswaarde voor een bloot
stelling aan ethyleenoxide van 8 uur per dag gedurende het werkzame leven van 2 v-ppm
niet is gehaald. De gezondheidseffecten voor werknemers en omwonenden zijn verwaar
loosbaar geweest.
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Beoordelingskader

Zijn de juiste modellen gebruikt?
De modellen (FRED en EFFECTS) waarmee door Shell de verspreiding van ethyleenoxide
is bepaald zijn met name ontwikkeld voor toepassing van berekeningen van scenario’s
met veel grotere bronsterkten. Ze zijn dan ook minder geschikt voor het berekenen van
de lage concentraties, de grenswaarden voor ethyleenoxide zijn immers laag, waar bij
deze emissie naar gezocht was. Het door KEMA ontwikkelde STACKS is hier beter voor
geschikt. De contra-expertise door het RIVM is met STACKS uitgevoerd. Het RIVM komt
ordegrootte tot dezelfde conclusies als Shell.
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Wat zijn de gevolgen van deze verspreiding?
Langdurige blootstelling
Op het Shell terrein
De conclusie van Shell dat er geen (acute) gezondheidsschade is opgetreden op het
eigen terrein wordt ondersteund door bloedtesten. Het RIVM heeft op het Shell terrein
een concentratie van 10 μg/m3 berekend. De lange termijn effecten van de twee en een
halve maand durende emissie, beoordeelt het RIVM als volgt:
‘Er geldt een additioneel risico van 2 per 10.000.000 bij een continue blootstelling aan
3µg/m3. Aan de ene kant gaat het nu om een blootstelling die qua concentratie een
factor 3 hoger is, aan de andere kant gaat het om een werknemer die 40 van de 168 uur
per week blootgesteld wordt, dus de blootstellingsduur is ca. een factor 4 korter. Grosso
modo kom je tot een mogelijk additioneel risico in dezelfde ordegrootte, verwaarloosbaar
risico dus’
In de omgeving
Het lange termijn risico wordt bepaald uit de cumulatie van doses over de gehele
periode. De STACKS berekeningen tonen dat de 3 μg/m3 concentratie alleen wordt
overschreden op het Shell terrein en boven het Hollands Diep. De omwonenden zijn niet
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Ppm is een maat voor de concentratie van een stof. Ppm betekent parts per million oftewel delen per miljoen. Eén
ppm is tienduizend keer kleiner dan één procent. De aanduiding v-ppm betekent dat het gaat om volumes.
1 v-ppm ethyleenoxide komt overeen met 1.940 μg/m3.
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aan deze concentratie blootgesteld. Kortdurend kunnen mensen wel zijn blootgesteld
aan hogere concentraties, maar dit heeft geen invloed op de totale, cumulatieve bloot
stelling.
Korte termijn effecten
De relevante concentraties om te kunnen spreken van korte termijn effecten worden,
met een grote marge, niet bereikt.
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DE OPBOUW VAN EEN WERKONTLEDING
In deze bijlage wordt nader ingegaan op de opbouw van een werkontleding, een WOL.
In de MEOD-fabriek van Shell Moerdijk bestaan de werkzaamheden die beschreven zijn
in een WOL uit veel meer dan de zes stappen van onderstaand voorbeeld en zal er een
groot aantal mogelijke correcte en veilige volgordes van taken zijn. Alleen voor werk
zaamheden die bestaan uit een beperkt aantal stappen is het haalbaar om alle correcte
volgordes op te sommen.83
Een eenvoudig voorbeeld.
We illustreren functie, opzet en nut van werkontledingen met een eenvoudig voorbeeld.
Complexe werkzaamheden worden opgedeeld deeltaken. Hierbij kan een taak afhankelijk
zijn van andere taken welke eerst uitgevoerd moeten worden.
Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een gloeilamp in een lamp, waarbij de taken
‘elektriciteit uitschakelen, gloeilamp vervangen, elektriciteit inschakelen’ moeten worden
uitgevoerd. Deze taken moeten in de juiste volgorde uitgevoerd worden.
Als bij twee lampen de gloeilampen vervangen moeten worden, maakt het niet uit in
welke volgorde we deze vervangen. Wel moet het vervangen na het uitschakelen en voor
het inschakelen van de elektriciteit gebeuren. Bij dit voorbeeld zijn er taken die onaf
hankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden (de deeltaken binnen het vervangen van
de ene en de andere gloeilamp).
We breiden ons lampenvoorbeeld nog iets uit: van de eerste lamp moet ook de fitting
vervangen worden en van de tweede alleen de gloeilamp. Deze werkzaamheden delen
we op in zeven taken. Deze taken worden hieronder in de linker tabel beschreven en
voorzien van een etiket. In de rechter tabel staan de voorwaarden, afhankelijkheden
tussen taken voor een correcte en veilige uitvoering, opgesomd.
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Dit is een beperking van een op papier uitgeschreven WOL. Een softwarematige WOL is ook denkbaar waarbij
een computer bij de uitvoering van de werkzaamheden op elk moment aangeeft welke taken uitgevoerd kunnen
en mogen worden. De software heeft hiervoor nodig: 1. de lijst van taken, 2. de voorwaarden/afhankelijkheden,
en 3. lijst van afgeronde taken.
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Taak

Beschrijving

1

Elektriciteit uitschakelen

X

Gloeilamp 1 verwijderen

Y

Fitting lamp 1 vervangen

Z

Gloeilamp 1 indraaien

A

Gloeilamp 2 verwijderen

B

Gloeilamp 2 indraaien

7

Elektriciteit inschakelen
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Voorwaarde

Beschrijving

1 voor overige taken

Eerst spanning er af

X voor Y en Y voor Z

Taken lamp 1 na elkaar
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MEOD

A voor B
7 na overige taken

Als laatste spanning er op

De taken en voorwaarden leveren meerdere correcte (i.e. voldoen aan de voorwaarden)
volgordes van de uitvoering van taak A op, mits deze maar plaatsvind voor taak B én de
taken A en B plaatsvinden voor taak 7. Hieronder een aantal correcte volgordes:

Het sleutelsysteem

Separeren van
equipment

1 A X B Y Z 7;
1 X A Y B Z 7;

De stand van
afsluiters A en B

1 X Y Z A B 7.
Een werkontleding beschrijft de taken die uitgevoerd moeten worden en schrijft één,
maar niet de enige, van de correcte volgordes van deze taken voor.
Dit eenvoudige voorbeeld laat zien dat een werkontleding strenger, meer rigide, is dan
strikt noodzakelijk voor een veilige en correcte uitvoering van het werk. Andere volgordes
dan die de WOL voorschrijft kunnen ook veilig en correct zijn. Als de volgorde 1 X Y Z A
B 7 voorgeschreven is, maar taak Z kan door omstandigheden nog niet uitgevoerd
worden - het juiste type gloeilamp is bijvoorbeeld niet voorradig - dan is het veilig en
efficiënt om na het uitvoeren van X en Y door te gaan met A en B in plaats van te
wachten tot taak Z is afgerond. De volgorde waarin de taken worden uitgevoerd wordt
dan 1 X Y A B Z 7. Taak 7 heeft als voorwaarde: ’na overige taken’ en moet als laatste
worden uitgevoerd.
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DE RISICOWAARDERING DOOR SHELL MOERDIJK
De risico-inschatting
De risico-inschatting is door Shell Moerdijk gevat in de BBS procedure 05.03.1004: De
procedure risicobeheersing van VGWM-aspecten.
Deze procedure beschrijft de inventarisatie van gevaren vanuit procesveiligheidsoogpunt
voor mensen/gezondheid (people), installaties/bezittingen (assets), milieu (environment) en
reputatie (reputation), het classificeren van de gevaren en het uitvoeren van studies om de
gevaren te analyseren. Daarnaast bevat deze procedure specifieke aanvullingen van belang
voor Moerdijk om te voldoen aan de eisen die vanuit overheidswege gesteld zijn. Shell
Moerdijk classificeert het risico van het niet volgen van deze procedure als Hoog.
Bij het uitvoeren van de inventarisatie hoort:
•
•

•

Het inventariseren en evalueren van de gevaren;
Het weergeven, beoordelen en borgen van de maatregelen die getroffen zijn ter
voorkoming van het vrijkomen van de gevaren danwel de maatregelen die getroffen
zijn om de effecten van het vrijkomen van de gevaren te beperken; en
Het identificeren van HSSE-kritisch equipment door middel van bowties, LOPA’s en/of
Hazard Control Sheets. Daarnaast moet bepaald worden of de gevaren in voldoende
mate worden beheerst.

Voor het uitvoeren van een hazard analysis (gevarenanalyse) is een aantal tools beschik
baar. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen:
•
•

Generieke tools (zoals model bowties), waarmee gevaren en risico’s via een standaard
protocol geanalyseerd worden, en
Specifieke tools (zoals bowtie/LOPA, HRA, QRA, PSA/RHA, HAZOP/DSR), waarmee
site/fabrieks-specifieke gevaren en risico’s geanalyseerd worden.

Uitkomst van de hazard analysis studies is een overzicht van kritische equipment (bv.
relief valves, trip systemen) en kritische activiteiten (bv. operatie en onderhoudsprocedures)
die noodzakelijk zijn om de in het hazard register geïdentificeerde gevaren in afdoende
mate te beheersen. Tevens wordt vastgesteld of nog additionele hardware of menselijke
barrières noodzakelijk zijn om de risico’s op een voldoende laag niveau te beheersen. In
de regel zal een process safety team bepalen welke techniek toegepast dient te worden
voor het uitvoeren van de veiligheidsstudie.
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Een veel gebruikte analyse techniek is de HAZOP studie. Zoals uit de procedure Risico
beheersing blijkt gebruikt Shell Moerdijk deze techniek ook.84 Het doel van de HAZOP is
voor Shell Moerdijk onder meer om een bestaand ontwerp te analyseren op bedreigingen
voor veiligheid, milieu, gezondheid en operability. Als bij een bestaande installatie een
HAZOP moet worden uitgevoerd vanwege een wijziging, moet ook rekening worden
gehouden met systemen die zelf niet wijzigen maar wel door de wijziging kunnen worden
beinvloed.
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Eén van de onderwerpen waarvoor een HAZOP kan worden uitgevoerd zijn veranderingen
van het systeem gedurende de tijd, bijvoorbeeld door aging.
De risicobeoordeling
De uitvoering 85 van het VGWM-beleid bij Shell Moerdijk vindt plaats met behulp van het
Bedrijfs Beheers Systeem (BBS) van SNC. Bij de uitvoering van alle activiteiten dienen de
risico’s die beheerst moeten worden te zijn gedefinieerd en beoordeeld. Hiervoor wordt
een zogenaamde risicomatrix gebruikt. Bij Shell wordt deze aangeduid met RAM (Risk
Assesment Matrix). De RAM wordt gebruikt in de bedrijfsvoering om bedrijfsrisico’s te
beoordelen en te priotiseren.
Het risico van een bevinding of een incident kan met behulp van de RAM als volgt
worden beoordeeld:
•

•

•

84
85

Eerst wordt vastgesteld welke consequenties het vrijkomen van een gevaar kan
hebben onder de heersende omstandigheden. Daarbij wordt de vraag gesteld: ‘Wat
zou er kunnen gebeuren als de barrières falen?’
Vervolgens wordt de ernst van elke potentiële consequentie beoordeelt. Daarbij
wordt geringe ernst gescoord met 0 en hoge mate van ernst met 5. Dat wordt gedaan
voor de volgende onderwerpen:
–– Veiligheid/Gezondheid/Welzijn
–– Schade/Financiële gevolgen
–– Milieu
–– Reputatie
Daarna wordt voor elke potentiële consequentie of dit al eerder in de bedrijfstak, bij
Shell algemeen of bij Shell Moerdijk heeft plaatsgevonden. Als het gevaar nog nooit
is voorgekomen wordt een inschatting gemaakt. De waarschijnlijkheid wordt ingeschat
op grond van de vastgestelde consequentie, en niet van het vrijkomen van het gevaar
of het plaatsvinden van het incident. Dit wordt als volgt gewaardeerd.
–– Nooit van gehoord in de bedrijfstak.
–– Eerder plaatsgevonden in de bedrijfstak.
–– Plaatsgevonden bij Downstream Manufacturing of vaker dan één keer per jaar in
de bedrijfstak.
–– Plaatsgevonden bij Shell Nederland algemeen of vaker dan één keer per jaar
binnen Downstream Manufacturing wereldwijd.
–– Vaker dan één keer per jaar binnen Shell Nederland

Shell Moerdijk, BBS-procedure 03.03.2120: HAZOP (D&IP), 7 oktober 2010.
Veiligheidsrapport SNC Moerdijk, datum 30 mei 2016.
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Met de risicomatrix wordt vervolgens de aanvaardbaarheid van scenario’s bepaald.
Hiervoor wordt een kleuraanduiding gebruikt: Lichtblauw, Blauw, Geel en Rood. Bij een
lichtblauwe score geldt een lage prioriteit om het risico te verminderen. Bij een rode juist
een hoge prioriteit.
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5

4

3

2

1

0

Ernst

Ernstige schade
$1,000,000 $10,000,000

Extreme schade
>$10,000,000

Blijvende invaliditeit of 1 tot 3
doden

Meer dan 3 doden als gevolg
van ongeval of
beroepsziekte

Geringe schade
$10,000 $100,000

Matig letsel of
gezondheidseffect
(Medical Treatment Case,
Aangepast werk/verzuim<6d
Beroepsziekte met
verzuim<6d)

Aanzienlijke schade
$100,000 $1,000,000

Kleine schade
<$10,000

Gering letsel of
gezondheidseffect
(Geen Behandeling, EHBO,
Beroepsziekte zonder
invloed op het werk en
dagelijkse activiteiten)

Ernstig letsel of
gezondheidseffect
(verzuim>5d/beperkt
blijvende invaliditeit.
Beroepsziekte met
verzuim>5d)

Geen schade

Schade/
Financiële gevolgen

Geen letsel/ gezondheidseffecten

Veiligheid/
Gezondheid/
Welzijn

Geen publieke onrust

Lokale onrust.

Regionale onrust.

Nationale onrust.

Internationale onrust.

Beperkt effect binnen fabriek/terreingrens

Beperkte emissie zonder blijvende schade.
Een overschrijding van wettelijke of andere
voorgeschreven limiet, of 1 t/m 10 klachten

Aanzienlijke emissie met effect op
omgeving en milieuschade. Herhaalde
overschrijding van wettelijke of andere
voorgeschreven limiet met lange termijn
effect. Of meer dan 10 klachten

Ernstige milieuschade met aanzienlijke
herstelmaatregelen. Langdurige
overschrijding van wettelijke of andere
voorgeschreven limiet, met een lange
termijn effect en/of aanzienlijke hinder

Blijvende milieuschade. Verlies van
natuurwaarden over een groot oppervlak.
Zeer ernstige hinder

Reputatie

Geen gevolgen

Milieu

Geen effecten

Consequenties
D
Plaatsgevonden bij
SNC of vaker dan
1/jaar binnen
Downstream
Manufacturing

C
Plaatsgevonden bij
Downstream
Manufacturing of
vaker dan 1/jaar in de
bedrijfstak

B
Eerder
plaatsgevonden in de
bedrijfstak

Nooit van gehoord in
de bedrijfstak

Waarschijnlijkheid

Versie: 01-07-2010
Bron: HSSE CF RAM Guide april 2010

A

SHELL NEDERLAND CHEMIE RISICOMATRIX

E
Vaker dan 1/jaar
binnen SNC
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Figuur 25: Risicomatrix Shell Moerdijk. (Bron: Shell Moerdijk)
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Bij de kleuren wordt de volgende omschrijving gegeven:
•
•

•

Blauw: Managen op basis van continue verbetering door effectief gebruik te maken
van het HSE managementsysteem.
Geel: Beheersmaatregelen ter reductie van het risico nemen. Beheersen volgens
ALARP principe. Demonstreren hoe de risico’s beheerst worden in het HSE-MS en
HCS’en (Hazard Control Sheets).
Rood: Beheersmaatregelen nemen ter reductie van het risico. Beheersing volgens
ALARP86 principe. Demonstreren hoe de risico’s beheerst worden in het HSE-MS en
HSE-case. Verantwoordelijk management (chef VGM district) moet beoordelen of dit
risico getolereerd kan worden.
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ALARP: As low as reasonably practical. Zo laag als redelijkerwijs haalbaar.

- 94 -

Verbeter-
maatregelen bij
Shell Moerdijk
naar aanleiding van
deze emissie

Inhoudsopgave

BIJLAGE K
Onderzoeks
verantwoording

VERBETERMAATREGELEN BIJ SHELL MOERDIJK NAAR AANLEIDING
VAN DEZE EMISSIE
In zijn inzagecommentaar geeft Shell Moerdijk aan, op basis van de conclusies uit het
eigen onderzoek, verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd te hebben en hier
mee door te gaan. De, volgens Shell Moerdijk, voornaamste acties worden hieronder
opgesomd.
1. Accountability: Verscherpte en duidelijkere verantwoordingsplicht- het aftekenen van
verrichte werkzaamheden alleen door diegene die de taak zelf heeft uitgevoerd.
2. Vergrendelingssysteem afsluiters: Het vergrendelingssysteem volledig geïnspecteerd
en herzien voor gebruik. De documentatie naar aanleiding van de herziening
geactualiseerd. Interne communicatie op werkvloer over het vergrendelingssysteem
verbeterd en geborgd in managementsysteem van Shell Moerdijk Inspectie en
training voor het vergrendelingssysteem verbeterd en geïntegreerd in de opleiding
en het traject van competentieontwikkeling voor procesoperators.
3. Een complete evaluatie en beoordeling en herziening van alle afsluiters met een
atmosferisch uitlaatpunt en de daar aanwezig barrières. De bevindingen van deze
evaluatie worden gebruikt voor een actieplan ter verbetering, waaronder het
realiseren van additionele beheersmaatregelen.
4. Continu verbetermethode toegepast op lock out- tag out (LOTO) systeem- het
systeem om veilig werkzaamheden aan procesinstallaties te kunnen verrichten.
5. De desbetreffende afsluiter A naar de Z301 -die niet was gesloten waardoor EO kon
ontsnappen- is reeds verwijderd en afgeblind. Tevens is er een alternatieve line-up
gemaakt naar de dampkap van de tanks die functie van afsluiter A overneemt tijdens
stop situaties (afvoer van stikstof purges).
6. Een team van experts geïnstalleerd bij alle productieafdelingen voor het versneld
implementeren van verbeterinitiatieven voor procesveiligheid.
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Samenvatting
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Beschouwing

Lijst van
afkortingen en
begrippen

1
Inleiding

2
De omvang en
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van de
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4
De verklaring
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5
Risicobeheersing

6
Conclusies

7
Aanbevelingen
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