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ǌŝĐŚŵĂǆŝŵĂĂůŝŶǌĞƩĞŶŽŵŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞůĞŬŬĂŐĞƐŝŶĚĞ
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De aanvaring maakt duidelijk dat een grootschalige lekŬĂŐĞŝŶŐƌŝũƉĞŶĚĞŐĞǀŽůŐĞŶŚĞĞŌ͘KŶĚĂŶŬƐĚĂƚĚĞŽůŝĞďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐƐŽƉĞƌĂƟĞƐŶĞůŽƉŐĂŶŐŬǁĂŵ͕ŵŽŶĚĚĞĚĞůĞŬŬĂŐĞ
ŝŶ ŬŽƌƚĞ ƟũĚ Ƶŝƚ ŝŶ ƐĞƌŝĞƵǌĞ ŵŝůŝĞƵƐĐŚĂĚĞ͘ Ğ ŚŽŶĚĞƌĚĞŶ
besmeurde vogels vormden hiervan een zichtbaar bewijs.
Een ‘shutdown’ van bedrijven in de haven werd voorbereid, wat aanzienlijke economische en milieutechnische
gevolgen zou hebben gehad. Dit kon uiteindelijk worden
voorkomen.

sĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐǀŝĂĚŝĞƉĞƌĞǁĂƚĞƌůĂŐĞŶ
Enkele minuten na de aanvaring kwam de crisisbeheersing
ŽƉŐĂŶŐ͘,Ğƚ,ĂǀĞŶďĞĚƌŝũĨZŽƩĞƌĚĂŵ͕ZŝũŬƐǁĂƚĞƌƐƚĂĂƚĞŶ
ĚĞ sĞŝůŝŐŚĞŝĚƐƌĞŐŝŽ ZŽƩĞƌĚĂŵͲZŝũŶŵŽŶĚ ŚĞďďĞŶ ŵĞƚ
veel inzet gewerkt aan de beheersing van de gevolgen
ǀĂŶ ĚĞ ŽůŝĞůĞŬŬĂŐĞ͘ dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚ ǁĞƌĚ ǌŝĐŚƚďĂĂƌ ĚĂƚ ǌŝũ
onvoldoende waren voorbereid op een calamiteit van
deze omvang.
Er werd gehandeld conform bekende scenario’s, onder andere door de olie in te dammen met drijvende schermen.
Er werd geen rekening gehouden met het scenario van
olie die zich vermengt met het havenwater en zo in dieƉĞƌĞǁĂƚĞƌůĂŐĞŶƚĞƌĞĐŚƚŬŽŵƚ͘ĞĚŝĐŚƚŚĞŝĚĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞ
samenstelling van de olie die uit de Bow Jubail stroomde,
gecombineerd met de snelheid van de uitstroom, maakte
dat het zich onder het wateroppervlak verder kon verƐƉƌĞŝĚĞŶ͘ƐƐĞŶƟģůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽŶƚďƌĂŬďŽǀĞŶĚŝĞŶ͕ǁĂĂƌdoor de oliebestrijders onvoldoende zicht hadden op het
tempo waarmee de olie zich verspreidde. De olie raakte
ůĞƩĞƌůŝũŬƵŝƚŚĞƚǌŝĐŚƚ͘

ϴϮ

KƉ ŚĞƚ ŵŽŵĞŶƚ ĚĂƚ ǀĞƌ ŽƉ ĚĞ KƵĚĞ DĂĂƐ ŽůŝĞ ǁĞƌĚ
gesignaleerd, werd de focus verlegd van oliebestrijding
ŶĂĂƌŽůŝĞƌƵŝŵŝŶŐ͘,ŽĞǁĞůŽŽŬĚĞǌĞŽƉĞƌĂƟĞƐŶĞůŽƉŐĂŶŐ
kwam, bleek het beschikbare materieel onvoldoende
ǀŽŽƌĞĞŶůĞŬŬĂŐĞǀĂŶĚĞǌĞŽŵǀĂŶŐ͘,ĞƚŝŶǌĞƩĞŶǀĂŶĞǆƚƌĂ
ŽƉƌƵŝŵĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚǀŝĂZŝũŬƐǁĂƚĞƌƐƚĂĂƚŬŽƐƩĞǀĞĞůƟũĚ͘

/ŶǌĞƩĞŶŽƉǀŽŽƌŬŽŵĞŶůĞŬŬĂŐĞƐ
Ğ ZĂĂĚ ďĞǀĞĞůƚ ĚĞ ZŽƩĞƌĚĂŵƐĞ ŚĂǀĞŶ ĂĂŶ Žŵ ŵĞƚ
ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ ŵĂǆŝŵĂĂů ŝŶ ƚĞ ǌĞƩĞŶ ŽƉ ŚĞƚ
voorkomen van grootschalige lekkages. Wanneer vooraf
bekend is dat zeeschepen met enkelwandige brandstoftanks de haven aandoen, kan rekening worden gehouden
ŵĞƚ ĚĞ ĂĂŶůĞŐƉůĂĂƚƐ͕ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ĚŽŽƌ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ
sleepboten en de waterstand. Tevens kan de haven het
voortouw nemen in het opstellen van veiligheidseisen die
ĂĂŶ ǌĞĞƐĐŚĞƉĞŶ ŵĞƚ ĞŶŬĞůǁĂŶĚŝŐĞ ďƌĂŶĚƐƚŽŌĂŶŬƐ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƐƚĞůĚ͘ dĞŶ ƐůŽƩĞ ďĞǀĞĞůƚ ĚĞ ZĂĂĚ ĚĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌ ǀĂŶ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶtĂƚĞƌƐƚĂĂƚĂĂŶŽŵŚĞƚĞĞƌĚĞƌƵŝƞĂƐĞƌĞŶ
ǀĂŶĚĞǌĞƐĐŚĞƉĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂƚĞǌĞƩĞŶ͘
Omdat ook aanvullende maatregelen niet geheel kunnen
voorkomen dat een grootschalige lekkage opnieuw plaatsǀŝŶĚƚ͕ ďůŝũŌ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ƚƵƐƐĞŶ ƉĂƌƟũĞŶ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ͘
Formele afspraken moeten daarom worden verbeterd.
Ook de gezamenlijke voorbereiding op calamiteiten en
het oefenen met verschillende scenario’s kan worden
geïntensiveerd.
EĂ ĚĞ ĂĂŶǀĂƌŝŶŐ ǌŝũŶ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ƉĂƌƟũĞŶ ǌĞůĨ
ĂĐƟĞĨ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ ŐĞŐĂĂŶ Žŵ ƚĞ ůĞƌĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ǀŽŽƌǀĂů͘
Ğ ZĂĂĚ ŝƐ ƉŽƐŝƟĞĨ ŽǀĞƌ ĚĞ ǀĞƌďĞƚĞƌƉƵŶƚĞŶ ĚŝĞ ƟũĚĞŶƐ
Ěŝƚ ͚ĞĞƌƐƚĞ ŽƌĚĞ ůĞƌĞŶ͛ ǌŝũŶ ŐĞŢĚĞŶƟĮĐĞĞƌĚ͘ DĞƚ ŚĞƚ ǀĂŶdaag gepubliceerde rapport en de aanbevelingen wil de
Onderzoeksraad het leren dat reeds in gang is gezet een
stap verder brengen om zo maximale veiligheidswinst te
boeken.
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