AANBEVELINGEN
De Onderzoeksraad is op de hoogte van de ontwikkelingen op Bonaire na de branden (zie
bijlage 9). De gezaghebber achtte het van belang te kunnen beoordelen in hoeverre BOPEC na de
stillegging van het bedrijf op 10 september 2010 weer in gebruik genomen zou kunnen worden. De
gezaghebber heeft daartoe een adviesgroep ingesteld. Naar aanleiding van de bevindingen van de
adviesgroep heeft de gezaghebber van Bonaire op 7 oktober 2010 BOPEC onder strikte
voorwaarden toestemming gegeven te herstarten. Een van de voorwaarden bestaat eruit dat alleen
stookolie opgeslagen zal worden, omdat stookolie een hoger vlampunt heeft dan nafta en ruwe olie
en daardoor minder brandgevaarlijk is.
Ondertussen werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de milieuvergunning van BOPEC.
Deze vergunning zal door de minister verleend gaan worden op basis van de Wet volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieubeheer BES. Het voorstel voor deze wet werd op 8 februari 2011
aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties is nog niet afgerond. De inwerkingtreding van het
inrichtingen en activiteitenbesluit milieubeheer BES dat volgt uit deze wet is thans voorzien per
1 januari 2012. Daarna kan door de minister een vergunning worden verleend aan BOPEC.
Om herhaling te voorkomen acht de Onderzoeksraad het desalniettemin in het belang van de
brandveiligheid van groot belang dat op zo kort mogelijke termijn invulling wordt gegeven aan
onderstaande aanbevelingen:
1.

BOPEC:
Geef aantoonbaar prioriteit aan veiligheid. Zorg hierbij in elk geval dat de geleiding en aarding
van de tanks en het onderhoud en inspecties van de installaties en brandbestrijdingsmiddelen
uitgevoerd worden overeenkomstig de eigen bedrijfstandaard, bijvoorbeeld de standaarden en
‘aanbevolen praktijken’ van The American Petroleum Institute en National Fire Protection
Association.

2.

Bestuurscollege van Bonaire:
Zorg ervoor dat de brandveiligheid bij BOPEC geborgd is en blijft door duidelijke voorwaarden
te stellen. De Onderzoeksraad denkt hierbij aan het aanwijzen van BOPEC als
bedrijfsbrandweerplichtig inclusief het gezamenlijk oefenen op grond van de
Eilandsverordening brandweerwezen en het toezicht daarop.

