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Afronding onderzoek  
Ethyleenoxide emissies bij Sterigenics Holland B.V. te Zoetermeer 

 
 
 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft besloten het onderzoek naar de ethyleenoxide emissies 

bij Sterigenics Holland B.V. te Zoetermeer in de jaren 2006, 2007 en 2008 niet voort te zetten.  

 

Aanleiding onderzoek 

Vlak voor kerst 2009 komt de gemeente Zoetermeer naar buiten met de mededeling dat uit 

onderzoek is gebleken dat het bedrijf Sterigenics in de jaren 2006, 2007 en 2008 ongeveer 130 ton 

ethyleenoxide meer in de lucht heeft uitgestoten dan volgens haar vergunning toegestane acht ton. 

Deze stof is kankerverwekkend en vermoedelijk mutageen. Door deze uitstoot hebben bewoners en 

werknemers in het gebied rondom het bedrijf volgens de GGD een klein gezondheidsrisico gelopen. 

De gemeentelijke informatiebrief hierover leidde tot grote commotie bij omwonenden en de 

oprichting van een actiecomité, SterigeNIKS. Ook in de media krijgt dit veel aandacht. De 

betrokken milieuwethouder heeft tijdens een speciale raadsvergadering over dit onderwerp op 25 

januari 2010 zijn aftreden bekend gemaakt. 

 

Deze signalen zijn voor de Onderzoeksraad aanleiding geweest tot het starten van een onderzoek. 

 

Uitvoering onderzoek Onderzoeksraad 

Onderzoekers van de Onderzoeksraad hebben de gebeurtenissen in kaart gebracht aan de hand 

van een bezoek aan het bedrijf Sterigenics, interviews met betrokken gemeenteambtenaren en de 

burgemeester en een interview met het actiecomité. Daarnaast hebben de onderzoekers inzage 

gehad in de dossiers bij de gemeente en de door de gemeente ingestelde onderzoeken, te weten 

het chronologische feitenoverzicht opgesteld door COT en de twee onderzoeken naar 

vergunningverlening, toezicht en handhaving uitgevoerd door het Bureau Integriteit Nederlandse 

Gemeenten (BING).  

 

De casus is te beschouwen als een illustratie van de moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij 

vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen een gemeente en de mogelijke complexiteit 

van de relatie tussen een gemeente en een bedrijf met een milieuvergunning. De onderzoeks-

vragen die de Onderzoeksraad formuleerde in de verkenningsfase van het onderzoek waren gericht 

op de totstandkoming van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de gemeente en de 

gevaaraspecten van de stof ethyleenoxide. 

 

Commissie De Grave 

Door de gemeenteraad van Zoetermeer is op 13 april 2010 een Commissie onder leiding van Frank 

de Grave ingesteld om een oordeel te geven over hoe invulling is gegeven aan de ambtelijke en 

bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen de gemeente in het dossier Sterigenics met als doel 

hieruit lessen te trekken. Daarnaast werd door de commissie gekeken naar de beoordeling van de 

gezondheidsrisico’s van ethyleenoxide emissies door de gemeente.  
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In haar rapport van 25 juni 2010 komt de commissie tot de conclusie dat de gemeente Zoetermeer 

heeft gefaald in milieutoezicht en -handhaving bij Sterigenics. Het college van de gemeente heeft 

laten weten dat zij de strekking van de conclusies en aanbevelingen van de commissie De Grave 

herkennen, erkennen en onderschrijven en dat de aanbevelingen uit het rapport worden 

opgevolgd. De gemeente Zoetermeer heeft maatregelen aangekondigd om de ambtelijke 

organisatie en de bestuurscultuur te verbeteren en er wordt nader onderzoek gedaan naar de 

gezondheidsrisico’s die omwonenden en werknemers van omliggende bedrijven hebben gelopen. 

 

Afronding onderzoek Onderzoeksraad 

De commissie de Grave heeft in haar rapportage een duidelijk beeld geschetst waar het niet goed 

is gegaan bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten opzichte van het bedrijf 

Sterigenics. Het rapport van de commissie De Grave gaat hierbij in op de onderzoeksvragen die 

naar voren kwamen uit het onderzoek van de Onderzoeksraad en de Onderzoeksraad kan zich 

vinden in de bevindingen van de commissie De Grave. Ook is geconstateerd dat de resultaten van 

het onderzoek van de commissie openbaar zijn, net als de resultaten van andere door de gemeente 

ingestelde onderzoeken, en onder de aandacht zijn gebracht van een breed publiek. Hierdoor heeft 

een verder onderzoek van de Onderzoeksraad weinig toegevoegde waarde. De Onderzoeksraad 

heeft dan ook besloten zijn onderzoek niet voort te zetten. De betrokken partijen zijn hierover 

geïnformeerd. 
 


