Burenraad 13 september 2021
Afwezig met kennisgeving: Gerda vd Steen, Cock Molle, Gerard vd Berg, Herman van Kampen, Chris vd
Graaf.
1. Opening door Kees van Pelt:
Met de woorden: Wat fijn dat we weer echt bij elkaar zijn, opent Kees de vergadering en Jos van Winsen
feliciteert Kees (tot zijn grote verassing) met zijn jubileum als voorzitter van de burenraad!
1. Aan het woord: Jos van Winsen
De Huisstijl/branding van Shell Pernis verandert. Hier is reden toe. We maken grote stappen, hebben
een heldere visie richting Shell Energy and Chemicals Park. Wij zijn een heel goed gesitueerde
raffinaderij. We gaan heel veel geld uitgeven om de veranderingen gestalte te geven.
Windmolens, gerecycled plastic , een toekomst in veerkrachtige (herbruikbare) producten.
HEFA, biobrandstoffen fabriek , Porthos (Co2 opslag onder de Noordzee) HH1: Holland Hydrogen 1, de
Elektrolyser, een waterstoffabriek die op de Maasvlakte gebouwd gaat worden.
Hoe zit het met concurrenten? Neste loopt voor. 1 raffinaderij in Finland. Wij lopen redelijk voor omdat
wij heel veel expertise in huis hebben. En biobrandstof, en waterstof en Co2 opslag etc. Ook geloven wij
in windparken.
De grondstoffen die voor de biobrandstoffenfabriek worden gebruikt zijn: frituurvet, plantaardige olie
en bijvoorbeeld koolzaad. De fabriek is bewust flexibel gebouwd zodat je mee kan /bewegen/veren met
de (grondstoffen) markt.
Naar aanleiding van de actie van Extinction Rebellion: Wij proberen met alle milieu organisaties te
praten. Sommigen willen niet praten maar alleen een punt maken, een statement. Extinction rebellion
wil niet praten. Beter om goed met elkaar overleggen.
Lekkages zijn er bijna niet geweest. Ook het werk in de fabrieken/controlekamers wordt steeds digitaler.
Ook qua fakkelen is het rustig geweest.
Naar aanleiding van de geluidsklachten in Vlaardingen, veroorzaakt door een compressor, is besloten
om deze compressor aan te passen en te vernieuwen. Dit zal resulteren in geen geluidsoverlast meer.
Er heeft een incident plaatsgevonden. Grote opslagtanks hebben een drijvend dak. In geval van
onderhoud, zakt het dak tot 2 meter boven de grond en staat op 28 palen. De onderhoudsman had
meerder palen gelijk weggehaald, terwijl dit 1 voor 1 moet gebeuren. Daardoor is het dak gaan draaien.
Het werk is stilgelegd. Gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken gebeurd. Momenteel is een onderzoek
gaande.

2. DCMR
Pascalle geeft een korte presentatie en geeft aan dat er 1 klacht vanuit Hoogvliet is geweest de
afgelopen periode.

3. Aan het woord: Eric Maselli (Environmental Team Lead) : Communicatie Domino Effecten

Vanwege de aard van de stoffen en de grootte van Shell Pernis valt Shell Pernis onder het Besluit
Risico Zwaar Ongevallen en hebben wij met andere BRZO-bedrijven gesproken over de risico’s die we
op elkaar uitoefenen in het geval van een groot incident.
Hiernaast hebben wij ook de aard van de risico’s gecommuniceerd naar bedrijven die, in uiterst
zeldzame gevallen, tijdens een incident met overdruk of warmte te maken kunnen krijgen. Direct
omwonenden ook met deze effecten te maken kunnen krijgen, al is de kans hierop ook uiterst klein.
Natuurlijk zullen wij vanaf het moment dat er toch een incident mocht plaatsvinden er alles aan doen
om de impact hiervan op mensen, milieu en de installaties zo klein mogelijk te houden door de inzet
van onze eigen brandweer en incidentbestrijdingsorganisatie en niet te vergeten de
overheidsdiensten.
De overheid, de calamiteitenzender en bijvoorbeeld de website van DCMR dienen dan als primaire
informatiebron. Eventueel zal ook NL-alert en sirenes gebruikt worden in de alarmering van
omwonenden.
4. Voortgang donaties/Community Project
De donatie van Schiedam gaat naar het Beatrixpark in Schiedam voor de aanschaf van bijenkasten. Zo zijn
de donaties van 2020 rond.
Einde van het jaar wordt een nieuw project gestart waarbij alle omliggende gemeente de gelegenheid
krijgen om een “duurzaam en energie (k)” project aan te dragen. “Steek energie in je buurt”. Een project
voor, maar ook door onze omwonenden. Per gemeente kan een mooi bedrag verdiend worden om een
project duurzamer te maken. Wellicht dat de burenraad donaties ook aan deze projecten kunnen worden
besteed.
5. Rondvraag en sluiting
Niels Pluister geeft aan einde van dit jaar te stoppen al burenraadlid.
Christien maakt een tekst over de burenraad om te delen met alle leden voor het eventueel vinden van
nieuwe leden.

