
Verslag Burenraad Shell Pernis (15 juni 2021) 

 

Burenraad: communicatie Shell Pernis 

 

Op maandag 14 juni werd voor de tweede keer in 2021 virtueel vergaderd samen met 

vertegenwoordigers van DCMR en Shell Pernis. Voor Cock Molle, nieuw burenraad lid vanuit 

Spijkenisse, betekende het nog geen fysieke kennismaking met collega raadsleden. Onafhankelijk 

voorzitter Kees van Pelt en General Manager Jos van Winsen spraken de wens uit om elkaar bij de 

volgende vergadering weer in persoon te kunnen ontmoeten op het Shell terrein. 

Het onderwerp ‘communicatie’ liep als een rode draad door alle onderwerpen op de agenda. Hoe 

kan  Shell maar ook de Burenraad nog opener vertellen aan de buitenwacht welke projecten er in 

ontwikkeling zijn die in de energie transitie bijdragen in het onder andere effectief terugdringen van 

CO2 uitstoot en opbouw naar de toekomst.  

Uiteraard kwam ook de gerechtelijke uitspraak in de Klimaatzaak, aangespannen door 

Milieudefensie, in de verschillende bijdrages aan de orde. Jos van Winsen en Jeroen van Hooijdonk 

schetsten namens de directie van Shell Pernis een uitgebreid beeld van de toekomstplannen van 

Shell binnen het Haven-Industrieel Complex van het Rijnmond gebied. Plannen die overigens al ver 

voor de gerechtelijke uitspraak in gang zijn gezet. 

Financieel Directeur, Hans van Tuyll, leidde de Burenraad met voorbeelden langs de verschillende 

financiële en organisatorische uitdagingen die Shell Pernis in 2020 en 2021 heeft moeten nemen in 

verband met Corona en de daarmee gepaard gaande afname van producten. Voorop stond vooral 

niet fabrieken stil te zetten maar te zoeken naar een efficiëntere wijze van produceren, producten 

opslaan en verkopen. Corona heeft bij Shell Pernis niet geleid tot gedwongen ontslagen.  

In de afgelopen periode is een zogenaamd Social Performance Review uitgevoerd waarbij interne en 

externe stakeholders is gevraagd zich uit te spreken over het sociale gedrag van Shell Pernis naar de 

directe omgeving  Een belangrijke aanbeveling naar aanleiding van alle gesprekken sluit naadloos aan 

bij de eerder genoemde rode draad:  Communiceer nog duidelijker over huidige werkzaamheden én 

toekomstplannen.   

De constatering van een van de Burenraadsleden dat het rustig oogt op de Shell Penis site werd 

bevestigd door de directie maar ook door de cijfers die zowel door Shell als ook door DCMR werden 

getoond over Shell Pernis gerelateerde klachten uit de omgeving in het afgelopen kwartaal.  

 

Actiepunten: 

• Donaties voor 2020 afronden en doelen bekijken voor dit jaar; 

• Overleg met NAM plannen in Pernis; 

 

De volgende vergadering van de Burenraad staat gepland op 13 september. 

 

 


