
AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad doet de volgende aanbevelingen:

Ten aanzien van de het voorkomen van een (olie)lekkage in de Rotterdamse haven:

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
1. Agendeer zowel binnen de Europese Unie als binnen de Internationale Maritieme 

Organisatie de ambitie om zeeschepen met enkelwandige brandstoftanks eerder uit 
te faseren. Benut daartoe de zetel die Nederland de komende twee jaar heeft in de 
IMO Council.

Aan Odfjell Ship Management en het Loodswezen Rotterdam-Rijnmond:
2. Zorg ervoor dat het voor alle betrokkenen duidelijk is hoe een manoeuvre gaat 

verlopen en wat er tijdens de manoeuvre van hen wordt verwacht. Breng dit in het 
kader van het Bridge Resource Management (BRM) actief onder de aandacht van het 
varend personeel en toets regelmatig of dit wordt toegepast.

Aan het Havenbedrijf Rotterdam, DHMR en Odfjell Ship Management:
3. Zorg ervoor dat van alle zeeschepen die de haven bezoeken al voordat zij de haven 

bereiken bij de havenautoriteiten bekend is of sprake is van een enkelwandige 
brandstoftank.

4. Inventariseer de belangrijkste veiligheidsrisico’s van zeeschepen met enkelwandige 
brandstoftanks voor (de omgeving van) de haven en neem maatregelen om deze 
risico’s te beheersen. Denk daarbij allereerst - maar niet uitsluitend - aan:
• het identificeren en creëren van (richtlijnen voor) passende aanlegplaatsen;
• manoeuvreerondersteuning door (specifieke typen) sleepboten;
• timing van aanmeren in relatie tot de waterstand en de vorm en belading van het 

schip.

Aan het Havenbedrijf Rotterdam en DHMR:
5. Stel samen met (inter)nationale havens aanvullende veiligheidseisen aan zeeschepen 

met enkelwandige brandstoftanks.

Ten aanzien van het ruimen van de olie: 

Aan het Havenbedrijf Rotterdam, DHMR en Rijkswaterstaat:
6. Investeer in kennis en innovatie rond oliebestrijding en het beperken van de uitstroom 

van olie. Benut daarbij de kennis uit het buitenland.
7. Ontwikkel scenario’s over olielekkages of lekkages van andere stoffen waarbij factoren 

als tij, soort en hoeveelheid stof en stroming een rol spelen en benut deze in de 
operationele keuzes en voorbereiding op calamiteiten.



8. Organiseer dat bij calamiteiten direct gebruik kan worden gemaakt van 
luchtondersteuning en zorg ervoor dat informatie en beelden snel kunnen worden 
uitgewisseld en benut.

Ten aanzien van de organisatie van de crisisbeheersing: 

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
9. Zorg ervoor dat Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in de Rotterdamse haven daadwerkelijk invulling geeft. Dit vraagt 
om samenwerkingsafspraken met andere betrokken partijen op tactisch, operationeel 
en strategisch niveau. Bezie of dit op andere locaties in het land ook goed is ingevuld. 

Aan het Havenbedrijf Rotterdam, DHMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en 
Rijkswaterstaat:
10. Verbeter op operationeel en strategisch niveau de voorbereiding op een grote 

olielekkage door het opstellen van een calamiteitenplan en gezamenlijk oefenen.


