
Nederlandse organisatie
voor toegepast
natuu rwetenschappelij k
onderzoek

TNO-rapport

Studiecentrum voor
Technologie en Beleid TNO

Postbus 541
73004M Apeldoorn
Laan van Westenenk 501
Apeldoorn

Teleíoon 055 - 77 33 44

I .<.

d.

YOORLICEIITG OVB ITDU§IRIELE
DHr 1: ÀCEIERGBOXD Eí OilTTAP

nI§ICO',S llI oUrOtrEtXrEt
vtlí EEt coËtÍilrclllEPlÀx

Niets uit deze uitgave mag worden
vermen(Tvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middelvan druk, Íotokopie, microÍilm
of op welke andere wijze dan ook, zonder
vooraÍgaande toestemming van TNO.
Het ter inzage geven van het TNo-rapport
aan direct belanghebbenden is toegestaan.

lndien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichlingen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de
'Algemene Voorwaarden voor OndeÍzoeks-
opdrachten TNO', dan wel de betreÍÍende
lenake tusssn partiien gesloten
overeenkomst.

oTNO

Nederlands Instituut voor
Àrbeidsomstandigheden NIÀ
bibl iotheek-documentiatie-informatie
De Íloelelaan 32, Àmsterdam-Buitenveldert

t6stamb.nr. í DO
plaats 43- 79
datum 26 - t - t33o-5

C2

b-
TÈI





VOORITICEII!|G OVER IIIDUSTRIEIIE RISICO' S ÀtN OUilOIEIÍDEIí

DEEL 1: ÀCETERCROTD EÍ ONTTE8P mIÍ EEr COlllnIUcÀtIEPLàtl

verslagr va! fase 1 van eeD oDderzoeksDroject i[
oDdracht van bet directoraat Ereneraal l{iliEuDeheer
(lliaisterie VROI{) eu het directoraat Eeuèraal
OpenDarc Orde en Veiligbeid (l{inisterie BiZa),
uitEevoerö door

Dr. P.J.l{. Stalleu, T![O-Apeldoorur (Drojectleiiling)
Drs. iI. ile Boer, YU-Ànsterdan
Dr. iI. val Eijndhoven, RU-Utrecht
Dr. G. Bere!, tïO-Soesterberg
ProÍ.Dr. í. vaD de Pligt, Uuiversiteit van Ansterdan
Dbr. C.Iorrell, RU-Utrecbt

Àpeldoorn: Tl{O, januari 1988.

t SidsaË.€o rcrïzaa Utj ht Irtihffi sw lt[lieu eo Slptmalyse te lmterdo.





IXEq'DSOPGIYE

Sanenvatting

1. Inleiding
1.1. Àchtergronden en terninologie

1.1.1. Àchtergronden
L.L.2. Teruinologie

1.2. Uitgangspuntetr eo opzet van het
onderzoef,
L.2.L. UitgangsDunten
L.2.2. Opzet

2. Overdracht van risico-inforuatie aan
het publiek
2.1. Enf,ele algenene connuDicatie

aspecten
2.t.t. Plannatige opzet
2.L.2. §ociaal-ruintelijte context
2.L.3. Psychologische bereikbaarheid
2.L.4. llogelijle thena's

2.2. BevíadinEen betreffende infornatie
over preventie
2.2.L. Onderzoek naar risicoperceptie
2.2.2. Perspectiefverschillen
2.2.3. Preseutatie van risico-

inforuatie
2.3. Devindingen betreffende infornatie

over repressie
2.3.L. Voorbereiding van het publiet
2.3.2. heacties oD raarschuringen
2.3.3. Inplicaties voor infornatie-

overdracht
2.4. Conclusies

3. Bestaaade infornatiepraltijken
3.1. Verenigde Staten
3.2. Europa

3.2.L. Overzicht
3.2.2. Groot-Brittannië
3.2.3. VergelijkÍngen

1

3

3

5

7

7

9

ElrZ.

10

10

11

13

15

L7

18

19

20

22

25

26

28

30

32

35

35

37

37

40

44



ITEOI'DSOPCTVE

3.3. ttederland
3.3.1. Ëuidige situatie rond

inf ornatieverschaf f ing
3.3.2. De organisatie verantwoorilelij[

voor de inÍornatieverschaffing
3.3.3. Historische en culturele context

3.4. Conclusies

4. Uitrerling van art. 8.1. voor de Nederlandse
situatie
4.1. Uitgaugspuuten voor inplenentatie

van artikel 8.1.
4.2. ÀlgeneDe aanpa* van inplenentatie

van art. 8.1.
4.3. Inhoud van inforuatieverstrekking in

kader van art. 8.1.

BijLage 1

Bijlage 2

Bijlase 3

Bijlage 4

Referenties

46

46

51

53

54

BlrZ-

60

50

65

67

79

83

87

89

91



sAltElwÀTTIt{G.

Op 24 juni 1982 rerd door de Raad van Europese GeneenschappeD
richtlijn 82l50LlEEG "inzahe de risico'§ van zïÍare ongevallen
bÍj bepaalde industriëIe activiteiten" uitgevaardigd. De richt-
lijn wordt gewoonlijk kortweg de Seveso-richtlijn genoend (zie
bijv. CEPIC, L9821. De richtlijn dient de bevoegde instanties in
de verschillende Lid-Staten iu staat te stellea op za nogelijl
uniforue rijze öe nodige uaatregelen te treffen on ernstige
oageïone voorvallen bij industriële activiteiten te voorkonen en
oD de gevolgen ervaD voor EeDs en nilieu te beperken. In het
bijzonder regelt de richtliju welke installaties en stoffen het
betreÍt en - in art.5 - rat ile aard van de kennisgeving door de
fabrif,ant aan het bevoegd gezag noet zijn. Zowel voor bestaande
als nieuwe installaties uoet uiterlijk op 8 juli 1989 aaD aIle
artihelen van de richtlijn zijn voldaan.

Àrtikel 8.1 van de richtlijn stelt:

'De Lid-Statea zien erq te &t Dersil€o ëie ln'nr-n rudÉa getroÉÍeo dm een

zmar Wval tea geroJg van eeo ishstri,ëte activiteit ïaarga oveneenlostig
artiliet 5 lr@is is (HrerEn, oD nassde rijze rudeo ircliöt ovEr ale

veili@idrcatneEelea ea de rijze karop zij uie bij eea qEernl öersr te
gedrag€o."

Dit artiker is de grondsrag voor het hier gerapporteerde onder-
zoek Daar de rijze ïaarop in t{ederrand ile bedoerde infornatie
over industriëIe veiligheid aan 'onroneDdeD' reeds rordt en/of
kan rorden gegeveD.

Risico-infornatie kan on één of Deer van ile navolgende vier
redenen rorden verstrett: or! pra}tische, norele, psychologische
of instÍtutionele redenen. líen kan ernee ile kennis van de
risicodrageude activiteit onder doergroepen wilren vergroten, hen
willen overtuigeu van zorgvuldig bereid en/of bij het pubriek
bepaalde gedragingen willen bewerkstelligen.

Àan het plan van de overheid, c.{. de ninisteries van VROI{ en
Biza, on te onderzoeken hoe artikel 8.1. van de seveso-richttijn
in l{ederland kan worden geinplenenteerd, liggen verschillende
uitgangspunten ten grondslag.



À. In beginsel zotel voorlichting over repressieve als preven-

tieve veiligheidsnaatregelen.
B. Keuze voor een actieve voorlichting.
C. Bij voorkeur inplenentatie binnen bestaande kaders, dus zonder

nieure juridiscbe of institutionele regelingen.
D. Ontrerp van voorl.ichting ín sanenspraak net het bedrijfsleven

aIs belangrijkste betrokkene.

1. fase.

Dit rapDort vorut Öe afsluitinE van de 1e fase van het onder-
zoehsproject. De beschikbare literatuur over connunicatie van
preventieve en repressieve aspecten van risicobeheersing wordt
besproken. Daarnaast rordt een uitvoerig overzicht gegeven van de

nanier raarop in het binnenland en het buitenLand (Europa en ile

Verenigde Staten) nouenteel reeds in de praktijk infornatie over
industriëLe risico's wordt verschaft. Op grood van deze inforna-
tie rorden conclusies getro[ken over een aantal aspecten waarnee

rekening gehouilen noet rorden bij het opzetten van een inforua-
tie-activiteit in bet kader van de post-Seveso richtlijn.

Er woröt voor rat «le procedure betreft voorgesteld artilel 8.1.
in Nederland te inplenenteren net behulp van een z.g. tripartite
overleg tussen bedrijf, provincie en geneente. In eeD aantal
proefsituaties kan hiernee ervaring rorden opgedaan. Door een

dergelijk overleg zullen de achtereenvolgende stappen noeten

worden genonen:

1. tle Drovincie initiëert raar nodig de vorging van het lo[ale
tripartite overleg.
Vanuit dit overleg rordt ile behoefte aan iufornatie verhenil
bij zorel bedrijf/overheid als iu de ongeving en net nane bij
de onnonentlen.
fn het overleg rorden doelgroepen vastgesteld en wordt oo[ een

algenene strategie voor risicoconnunicatie geformuleerd, waar-
onder de tahen en (ook financiëIe) verplichtingen die eenieder
op zich neent.
Ieder van de partíjen prepareert het voorlichtingsnateriaal
dat tot zijn taak behoort en brengt het ter narginale toetsing
in het overleg in.
De voorlichting wordt conforn de gernaakte afspraken uitge-
voerd.

6. Er rordt een beperkte evaluatie (inc!. beknopte eÍfectneting)
verricht ten behoeve van herhaling of aanpassing op later
tijilstip.

2.

3.

4.

5.



Voor wat betreft de inhoud van voorlichting 'op passende rijze'
(zoals ilat in art.8.1. werd gefornuleerd) rordt voorgesteld het
thena 'het bedrijf en öe veiligbeid vaa zijn ongeving' als rode
draad te kiezen. Er dienen daarbij in beginsel de onderwerpen uit
de onderstaande tabel aan de oröe te konen. On een aantal

OIIDERIíERPEII VIt{ INTORUÀTIEVERSTREKKIIíG ÀÀT{ EET PUBLIEK

IIÍ EET KÀDER VAN DE POST SEVESO-RICHTI.IIi'I{

1.1. l{aa ea adres va het be&i.jf.
1.2. Irn eo frrtie va ilre iD H DËijf en Li;j ib Cate (eo erat. Lij

e fwirie) ëie aagahlijf is w è erstre&e iffiie.

2. IÍettelijk kader vu infcmtiercrstre[tiry:
a. addèiry va de UtrcDese ridtlijn 'B€sluit aare indrstriëIe oeenal-

leo'
b. (ercotue1e) ter visielegiry rer$eiDgaavra{nÍÀBí.

SInnTIEEIERII,IIIIG
3.1 muniEe besórijvilg vo de relerate bedrijfsactiviteit.
3.2. t{aa mo de std(fed öe tot anre ryIIen kan (hnned leid€o Et een

vermrirlelijkíry ra ite befaryijkste gE\raarsasEectea.

PNEVEIrIE O'EIEID
4.1. Desbetreffende Iët - of regelge,yiDg, Et verreI.ö.f van daarin openmr

wctetliry.
4.2. VcfÈiry iht aa nttelijb w*iÍteo €a m rrdt d al rrh

mldm eo b iD è falrEijl cp nleriry wdt tWieo.

PREYEÍTIE EnI.]T
5. gerkijteleid teo rciea va reili@id ra ib cgeviry.

RERESSIE

5.1. lanahdiliÍg van repessief beleid in bet gal mn eert arair ongeml:
a. Rryemret.
b. crr,l*rkingva@ies
c- ih H beakijf ea ib owrki.d sMfea rwzienim €n te t=r

natregeleo cr só* te whn d te Deeerh.
6.2. EeaeiiYiry ta bt alilirringEsFteË eo bt ggt;oste ggeag ir ht Cml

na1 eeg e1err.

7. Ver..Litiry va ib rija mucp Er nailpte infmtie h kiigpo.



praktische redenen zal over sonnige onderïerpen in eerste instan-
tie neer en over andere nÍnder uitvoerig inÍornatíe worden

verstrekt. Onderwerp 7 uit de tabel biedt de nogelijkheid tot
aanvullende infornatie in treede instantie. OoI rordt het tripar-
tite overleg in overweging gegeven naast een korte en eenvoudige,
huis aan huis te verspreiilen infornatiebràchure of brief andere
vormen van risicoconnunicatie te gebruiken, zoals berichten in de

locale Ders en infornatie aau internediaire groepen a1s scholen.

2. en 3. Fase.

In fase 2 van het onderzoeksproject zal door niildel van eetr

aantal proefnanes in de praktijk ervaring worden opgedaan net de

voorgestelile opzet. In deze Íase dienen aanrijzigingen te worclen

verkregen over de nate waarin de in fase 1 gepresenteerde opzet
moet rorden aangepast. Dit geldt uiteraard niet alleen het te
ontwikkelen infornatieuateriaal naar evenzeer de daar voorge-
stelde procedure van aanDak. In de afsluitende fase 3 zullen de

concrete bevindingen uit de eindrapportage van fase 2 rorden
geredigeerd tot een handleiiling "Risieo-coununicatie in het kader
vaD ite Post Seveso richtlijn: organisatorische uitvoering en

inhoudelijte vorngeving", relte aan de vele instanties betrokken
bij ale inpLenentatie van art.8.1 zal worden toegezonden. Deze zal
zowel een gedetailleerd voorbeeld draaiboek bevatten alswel een

aantal voorbeeLden van infornatienateriaal.



1. filTEIDIIG

0p 24 juni 1982 weril door de Raad van Europese Geneenschappen

richtlijn 82150L/EEC "inzake de risico's van zware ongevallen
bij bepaalde industriële activiteiten" uitgevaardigd. De richt-
lijn wordt gewoonlijl kortweg ile Seveso-richtlijn genoend (zie
bljv. CEFIC , t9821. De richtlijn dient de bevoegde instanties
in de verschillende lid-staten in staat te stellen op zo

nogelijk unitorne rijze öe nodige naatregelen te treffen on

ernstige ongetÍone voorvallen bij industriële activiteiten te
voorlonen eD oE de gevolgen ervan voor nens en nilieu te
beperken. In bet bijzonder regelt de richtlijn relke installa-
ties en stoffen het betreft en - in art. 5 - rat ile aard van
rle kennisgeving door de fabrilant aan bet bevoegd gezag noet
zijn. Zowe1 voor bestaande als nieuwe installaties noet uiter-
lijk op 8 juli 1989 aan alle artikelen van de richtlijn zijn
voldaan.

ÀrtikeL 8.1 van de ricbtlijn stelt:

"De lid-staten ziea erop toe dat personen die kunaen rorden
getroffEn door eeD zrÍaar ongeval ten gevolge van een
industrië1e activiteit waarvan overeenkonstig artikel 5

kennis is gegeven, op passende rijze worden inEelicht over
de veiligheidsnaatregelen en de rijze waarop zij zich bij
een ongeval ilienen te gedragen."

Dit artikel is de grondslag voor het hier gerapporteerde onder-
zoek naar de rijze waarop in Nederland de bedoelde infornatie
over industriële veiligheid aan 'orïonenden' reeds wordt en/of
kan worden gegeven. Dit terrein rordt in dit rapport vaak kort
r i s i coconauni c a t i e genoend.
Risicoconnunicatie is als expliciet beleidsdoel van overheid en
industrie een vrij nieure ontrikkeling, zowel in Europa als is
de V.§. De ranp in l{exico-City (1984), Bhopal (1984) en het
kernreactorongeluk in Tsjernobyl (1986) hebben die ontwikkeling
versneld. Risicoconnunicatie kont dan ook, zoals in hoofdstuk 3

zal blijken, in vele voruen en net vele intenties voor.

In onderling overleg van vertegenwoordigers van de bevoegde
nationale instantiesr is nader aangegeven aan welke infornatie

1 Dit ovenleg is infqmel
het greri.u dat belast
ricàtlijn.

in èie zin dat het niet in de rictrtlijn is gM
is mt de nadere interfetatie en uitrrerkiry van

als
de



aaD het publielz uen bij uitvoering yan artikel 8.1.
tabel 1.1 is deze lijst weergegeven. De lijst is net
ous inziens niet esscntiëIe rijzigÍngen ook door de
industrie a1s richtsnoer overgenonens.

denkt. fn
enfele,

cbeuische

ITA|S 0t lrloRrítTlotr to BE mlislllTtlo !0 ttE puDt Ic Ix
ÀPPtICITIoX Ol ÀIttctE 8.1.a

l. lílr. ol co.p.!t rld ródr.r3 oÍ 3it..

8. IdlaÈilic.tioD, by n.r. .!ö polltlo!, oÍ th. D.r!o! glyilg th.
iBlorrrtlo!.

C. Co!Íirlltio! tàrt th. rlt! tr ruàJacÈ to curr.lt rcgulrtioar' aad/or
.dri,lirtntir. provirioat colcarlilt th. iadurtrirl .ctiriti,.. .!d
tbrt th. CorD.t.at luthority hr. b..D ootiti,ed.

D. lD .rDl.r.tioa ia rirglr t.rra ol tà. .ctieity uDd.rt.l.o o! t!. ti,tc.

E. th. corlo! nu.r (rà.a. porriDlo] ol t!. eul.trlc.a inrolvad o! sit.
rhj,cb could gira ri,!. to . lrjor-rccidolt, rith .n itrdicatioa of tb.ir
griaciprl hr!!lnl chta.ct.ri!ti,c!.

f. D.tr1l, o! hor tba puÈlic corc.rled rill bo rtrucd ia cr.. ot
rccidcat.

6. C.!.rsl .dvic. o! th. .ctiosr rad brhrriour lcrlrrl oÍ th. Dullic
ràould tal. ot hcrriag t!. r.r!io!t 3yrt.rt.

8. À! r$ur.!ca thrt th. co.DrDy hra !.da td.qu.t. .rrrlgè.aatr oo rit..
iscludiag lhiroa rith tL. .r.rg.ocï t.rvic.r. to d.rl tith !or.-
s...bla .ccidcttr rnd to litirir. tbatr .tÍ.ct!.

I. I r.laralc. to tàa oll-rit. !r.rg.oct' DI.! drrm uD to coD. rith aDy
oÍÍ-!lt. .ft.ctr trot .! rccid.lt. tllr ràould Íaclud. rtroaí adricc
to co-oDarata rità aly iDrtructioDr or raquart! fror tba elarEeDcy
aarricar at tla li,r. ol a! accid.lt.

ir. D.tei,lr oÍ rb.r. Íurtb.r ialor!.tio! cr! b. obteiÀ.d.

^ Broa: Dir.ctortt. oÍ tÀ. l!À"irorratt, DCII, CEC, Bsurr.l.

tlAE l: ondanarD.! voor i!Íoilt1.-o"aralracht al! b.t pulllct.

Deze nadere iDvulling van bet artikel 8.1. is nuttig, ool aI is
het niet eenvoudig boe nen in de praktijk 'in sinple terns' een
gevaarlijke activiteit kan beschrijven (iten D), [an overdra-
Eett ïat de 'principal harnful characteristics' zijn (iten E) of
boe Een een effectieve 'assurance' kan geven dat het bedrijf

f rmatt hier g€oahshafre mn 'bet 1rlbliek' Eesfohen. In de paktijk vaD

informtieocrdradt zal rctal van een bepaalile groep (cf. 'delgrrcep') sprake

zijn. In de latene hmfilshd*eu zat ifit odr aan de crde ltmrr.
Blijlrec een bief van CEFIC d.d. 11 mart 1986 aan traar landelijhe federatir
vertegernpcdtEers. De GEIC-tijst wijkt cf enkele gnten af . &der A rcrdt
benadrukt dat bet ok kan gaaD m eeo "grcup of cryanies ard sites"; cnder D

mdt gesgohen \ran "tlle relennnt idustrial activiEr'; Uemerpen H en I lrcrden

niet ged a1s van speciaal belary vw risimnicatie dmr de irdtrstrie.
Bij ode!íÍerp C en E rudt nadru*lrelijk gezegd dat het hierbij cn

resp. cn stoffen gaat in hsÈ kder van de Sevesqichtlijn.
reEelEeviry



inderrlaad gedaan heeft rat het behoorile te doen (iteu E). Bij
zulhe [resties speelt neestal niet alleen een inhouöelijle
vraag (ràt wordt neegedeelal?) naar ook een procedurele: rié
verstrelt de infornatie, en op rélt uonent? In hoofdstu[hen 2

eD 4 zal op deze vragen zo gedetailleerd nogelijk rorden
ingegaan. Eieronder zullen daarentegen algenene kresties
ontrent risicoconnunicatie worden belicht.

1.1. ÀCHTERGRO}íDEII ETí TERT{IT{OI,OGIE.

1.1.1. Àchterqrondea.

Er zijn tenninste vier verschillende redenen te noenen on aan

bet publiel infornatie over industriële risico's te verstrekken
(Stallen anil CoDDock, 1987):
1. Een Drahtische reden: aatr gevaar blootgestelde personeD

noeten rorden geinÍorneerd on ze in staat te stellen scbade
te voorkonen.

2. Een norele reden: burgers hebben recht op infornatie over
risico's van bun ongeving zodat zij desbetreffende keuzes
kunnen naken.

3. Eeu psycbologische reden: nensen rillen inforuatie zowel or
net hun angsten als net hun verlangens te kunnen leven; zíj
rillen bun eigen lot (naar eigen idee) kunnen bepalen.

4. Een institutionele red,en: het publiek verracht dat de
overheiil op industriële veiligheiil toeziet en dat het over
ile uitoefening van die verantwoordelijkheid voldoende rordt
geinforneerd.

Het kan van de (lokale) cultuur afhangen aan welk van deze
inperatieven voorrang roröt gegeven. Zo lijkt het dat de
huidige aanpak van risicoconnunicatie in ile V.S. neer rordt
gertuurd door practische en norele overregingen eD in Europa
over het algeneen Deer iloor psychologische en institutionele
overreglngen. In de V.S. zal risicoconnunicatie ook eerder als
een alternatief voor overbeidsregelgeving kuunen rorden be-
schound dan in de Europese landen, ondat het publiek daar in de
praktijk via cle rechter direct invloed op de veitigheid van de
ongevende industrie kan uitoefenen (cf. IIadden, 1985). De



ïaarde van het principe van het 'right to knor' rordt daar over
het algeneen ueer benadrult dan die van de 'need to knor' (zie
bijv. líerrinan, L9821 Barar, 1986){.
Eet verschaffen vatr infonatie ontrent risico's van zrare
industriële ongevallen kan tot doel bebben:
À. IIet vergroten van kennis en inzicht in de risicodragende

activiteit.
B. IIet overtuigen van zorvuldig beleid, het scheppen van

Yertrouwen, het gerust stellen.
C. 8et beiuvloedeD vaD EedraE, vooral betreffende alarnering en

rauDenbestri j «ling.
Een secundair iloel kan zijn dat de verstrekter van risico-
infornatie inzicht ril krijgen in de raarden en aspecten die
bet publiel van belang acht (zie bijv. linsenius, 1986). Vooral
in contlict situaties han bovendien het geueeaschappelijk
oplossen van eeD probleeu als afzonderlijk iloel rorden gesteld
(Covello e.a., 1986).
Alhoerel deze doeleinden niet geheel los yan eltaar kunnen
rorden gezieno, geldt rel dat niet alle doeleinden steeds even
belangrijk rorden gevonden. Zo blijkt dat voorlichters van
Iagere overhEdeu in hun rerk vooral aan openbaarnaking en

dienstverlening een grote waarde toekennen (Stappers en t{ille-
sen, 1985). l{et de landelijke carDagae 'Radio-actief
Àfval/Straling' (VROI{, 1985) wordt daarentegen nadrukkelijk
beoogil kennis en inzicht te vergroten. tlelk van de ilrie
prinaire tloeleinden nen ook aan voorlichting stelt, iu elk
geval zal de voorlichter een zekere aansluiting noeten vinden
op het beEtaande aiveau van kennis, vertrouwen of gedrag onder
het Dubliek. Zo dat niet gebeurt, zal het effect nihil of zelfs
tegengesteld kunnen zijn aan rat rordt beoogd eD verwacht.
Àlhoerel öit vanzelfsprekend noge klinken, is het afstennen van
risico-infornatie oD de ontvanger de noeilijkste opgave voor
risicoconnuricatie. Bij voorlichting over risico's nen bijvoor-
beeld genaklelijt geneigd de belangrijtste Dlaats toe te kennen

lbei.lijlöed€o blijh€n zió in de V.S. dan @lr cE bet trlíelqrische eo i.nstitutir
mle vlal vu te der. Àls gemlg rran de oplmde regelgering cnder het 'riÈt
to loow' prilcipe ïordÉÍr in begirsel tal van gqrerreÍls (b.v }hterial Safety Data

Streets) Nbliek Eeoaalrt. De betrokken lolale branftrcer bijv. nordt nu gecmfro-
teerd ret een erum qslag en tenryzoeFpróleeo dm een overdaad .utn gegeveut

(Ch, persqrlijlc cclmnicatie) .

In de vwlichtingshnde lrcrdt het doel van vwrlichti.rg Eefqmleerd als
"elieuteo te helnen een grotere inyloed te krijgen q hun eigen lot en rnirder

afhanlrelijk te nonden van anderen. Dit geeÍt clienteo tegelijkertijit een grotere

veranhrudeli.jkhid vor de rije waarcp zíj deze ryelijkHen benutten" (mn

6sa lo, 1983, p.10).



aaD iDfornatie die voor de eigen opstelling essentieël is, aan

infornatie over öc best begrepen onderrerpeD, of aan feitelijke
(zakelijhe, 'droge') infornatie (FischhofÍ, 1987). Een reeent
voorbeelil hiervan in líederland is de voor de overheid onver-
wachte scbrikreactie van het publiet oD.rle 'spinazle-naatrégel'
van de overheid tijdens de Tsjernobyl-crisis, terwijl één van
de drie hoofddoelstellingen van het overheidsbeleid toch ras
het voorkonen van onrust onder de bevolking (van den tÍaII Bake

e.a., 1986) .Bij bet ontrerpen van een connunicatieplan in het
kader van de Seveso-ricbtlijn zal aan dit aspect dan ook ruine
aandacht noeten rorden besteed.

L.L.2. Terninolosie.

Bet spreekt voor zich dat de zinsnede in art. 8.1. 'op passende
wijze' op verschillende nanieren kan rorden geinterpreteerd.
llioder vanzelfsprekend is dat ook de betekenis van de teruen
'zÍaat ongeval' en 'veiligheidsnaatregelen' niet geheel duiile-
Iijk is; op het CEFIC (1982) colloquiun ontstond hierover dan
ook direct discussie. De lfederlands vertaling van de definitie
van 'najor acciilent' (art. 1 lid 2c) luidt:

"een gebeurtenis, zoals zrare enissie, brand of explosie, in
yerband net een ongerooD voorval bij een industriëIe activi-
teit, die een ernstig, onniddellijk of later optredend,
gevaar oplevert voor de nens binnen of buiten de inrichting
ea/of, voor het nilieu, en waarbij een of neerdere gevaar-
lijke stoffen betrokken zijn."

De vertaling hierbij van 'uncontrolled developneuts in the
course of' door 'een ongewoon voorval bij' is, blijkens de
toelichting op de richtlijn door de opstellers 6, in overeen-
stenning net ile intentie van de richtlijn. Binnen de chemische
industrie wordt de tern over het algeneen opgevat als 'a sudden
unranted event which occurred during an industrial activity'
(cErrc, 1985).

e 6p tet CEFlC-colloquiu ïerd almr DOG Gairclcugà) het codersdeid g€oaakt tussen
'spteoatic hazards làió arise rrnder rmal ccditims of plant operatim' eÍl

'mjc hazards ïtÉch arise rrnder atrrorrral mditios '; en ok (Del Birc) tussen
'slstaatic risl§' en 'eNcepticnal rishs'. E ïerd echter ok geommeerd dat het
slsteoatiscàe risico eerder «le ahomale situatie aareeft (.lqrrdad.



Een zelfde anbiguiteít betreft de tern 'safety Beasures'. De

onduidelijkheial betreft hierbij vooral de fase van een onge-
valsproces ïaarop die veiligheidsnaatregelen betrehking hebben.
Figuur 1.1 kan dit verduidelijken.

De gehele keten overziend kan nen verschillende mogelijkheden
voor beveiligingsnaatregelen onderscheiclen waarnee uiteinde-
lijke schade of andere ongewenste gevolgen kunnen worden
voorkonen. Zo kan nen elke naatregel preventief noenen. Het is
ecbter gebruikelijk ile tern preveutief te reserveren voor

Technologische
Àctiviteit

Vrijkonen van
uaterie/energie

[,,""..l ["'"*l
l'."*'og I L_l

PREVEIITIET REPRESSIET

Bron: Eobenenser, C. e.a., t982.

fIGUUR 1: Scbenatische weergave vatt een onEevalsketen.

naatregelen oB eeD 'Release' ? te voorkonen . lÍaatregelen on

blootstelling aau de gevaren daarvan te voorkonen alsook on

schadelijke effecten en gevolgen te beperken kan nen dan

repressief noenen. Bij het onderscheid tussen de begriDpen
'beheersing' en 'bestrijding' (van den I{aII Bake e.a., 1985)

claarentegen wordt tle scheidslijn bij de 'Exposure' gelegd. De

conpetenties van verschillende overheidsinstanties, hun begrip-
penapparaat en soms karakteristieke wijze van werken. blijken
ook vaak aan weerszijden van deze scheidslijnen te liggen. In
dit verband zijn de begrippen uit de sfeer van de ranpen-
bestrijding (bijv. Petak, 1985) belangrijk. Ilier wordt door-

? In termr van de

aÍare oorssie,

qEtEn vGt/a1'

Sereseri&tlijn (art. 1, lial 2c) kt dit 'een Eebeurtenis zoals

branil of oplmie'. 'Initiatirg Eïent' venrijst dan niuu 'een



gaans een oDderscheid geuaatt tugsen 'l{itigation' (het redu-
ceren van de risico's), 'Preparedness' (bet zicb voorbereiden
op een ranp), 'RespoDse' (het verleDen va! hul.p in de raoD-
situatie) eD 'Recovery' (bet herstellen van de schade en de
terugkeer naar de nornale situatie). 'Iíitigation', dat oo[ wel
preventie rordt genoend, eB 'Preparedness' zijn de pre-ranp
fasen in het ranpenbeleid, 'Response' en 'Recovery' heten de
post-ranp fasen. Risicoconnunicatie zoals beoogd net artikel
8.1. van de Seveso-richtliju heeft uiteraard betrekking op de
repressieve veiligheidsuaatregelen. Dat zijn dus de naatregelen
die de bevoegde instanties hebben getroffen' ('preparedness')
en/ot ilie zij en het publiel zelf in een ranpsituatie zullen
noeten treffen or blootstell.ing en schade te voorkonen of
verkleinen. Uit ile ter[ 'safety neasures' in art. 8.1. a1swel
uit de op de richtlijn gegeven toelichting tan worden afgeleid
dat ook rordt beoogd preventieve infornatie (infornatie ontrent
naatregelen ter preventie vaa een ongeïoon voorval of van het
vrijkonen vaD gevaarlij[e stoÍÍen) te verschaffen. Er rordt
daarnaar bijvoorbeeld ook vertíezen in tabel 1.1 (iten D).

L.2. UITGÀT{GSPUNTEN EI{ OPZET VAlt EET OI{DERZOEX.

t.2.L. UitEangsounten.

Àan het plan van tle overheid, c.q. de nínisteries van VROI{ en
BíZa, on te onderzoeken hoe artikel 8.1. van de Seveso-
richtlíjn in t{ederland kan worden geinplenenteerd, Iiggen
verschillende uitgangspuDten ten grondslag.

A. rn beginsel zorel voorrichting over repressieve als preven-
tieve veiligheidsnaatregelen.

Aandacht voor beiile tlpen veiligheidsnaatregeren is niet
arreen on principiëre redenen naar ook on praktisch-psycho-
loEische redenen gerenst. on een juist beeld van het belang
of gericht vaD repressíeve naatregelen te krijgen, is een
zeker besef van of inzicht in de preventieve naatregeren
vereist. ook vanuit de overweging net infornatie over
gevaren van nogelijke zware industriëIe ongevallen geen
onnodige publieke onrust te veroorzaken, is het van belang
iets tsee te ilelen over de beheersíng van een 'initiating
event' en van een 'release' (zie figuur 1.1).
De onderwerpen D en H uit tabel 1.1 lenen zich ervoor oD aan
het aspect van preventieve naatregeren bij risicoconnunica-
tie ruiner aandacht te geven.



B. Keuze voor een actieve voorlichting.

Voorlichting van overheidsrege outrent gevaarlijke indus-
triële activiteiten vindt tot op heden passief plaats en rel
hoofdzalelijk in het kaÖer van verEunningverlening volgens
de Hinderwet. Bepaalde inÍoruatie uit de vergunníngaanvrage
is op verzoek ter inzage bij de geneente of provincie. Die

infornatie is echter niet speciaal gericht op tle risico's,
naar de in voorbereiding zijnde verplichting tot het leveren
van een Extern VeiligheiilsraPDort in het kader Yan de

Seveso-richtliju zal hier verandering in brengen (van Eijnd-
boven & Iíorrell, 1987) .

Àrt. 8.1. spreekt van infornatieverstrekking "in aD aDPro-
priate Danner". In overeenstenning net de geest van ile
Seveso-richtlijn (cÍ. Fairclough, 1982) is er in ilat verband
door het bevoegd gezag it Nederland voor gekozen on de

nogelijkheden te onderzoeken on oP een actievere nanier
risico-infornatie te verstrekken (Tweede Kaner, 1985-198?) -

c. Bij voorkeur inplenentatie binnen bestaande kaders, dus

zonder nieure juridische of institutionele regelingen.

De renselijlbeid van de-regulering, en bij voorheur geen

nieure regelgeving, gelilt uiteraard ook hier. In Nederland
is nen voornepens de Seveso-richtlijn ook grotendeels binnen
de bestaande rettelijte kaders te inplenenteren (van Eijnd-
hoven & lÍorrell, 1987) en het is dan niet zo zinnig voor
één onderdeel voorlichting eeu aparte juridische oÍ insti-
tutionele regeling te ontrerpen. De bestaande bestuurlijke
conpetenties rorden öus in tact gelaten. l{et dit uitEangs-
punt rordt ook het belang tot uitdrukkinE gebracht van een

inpassing in of naure aansluiting op bestaande praktijken-
Er wordt zo meer benut van bestaande ervaring, raardoor de

voorlichting per saldo ool ninder kostbaar zaI zijn.

D. Ontrerp van voorlichting in sanenspraak net het bedrijfsle-
ven als belangrijkste betrokkene.

In zijn brief aan de Tweede Kaner (1985-198?) heeft ninister
Nijpels laten weten het bedrijfsleven on reden van zijn
verantroorilelijkheid te zullen betrekken bij het voorlig-
gende onderzoek. Bedrijven beschikken ook over veel kennis
en ervaring die bij voorlichting van belang kan worden-

Uiteraaril betreft dit in ieder geval infornatie over de

preventieve veiligheidsnaatregelen. Bovendien hebben op



treerdere Dlaatsen bedrijven al zelf initiatieÍ tot voorlicb-
tinE aan het publ.iel genonen, zoals in hoofdstul 3 zal
rorden beschreven. op voorhaud staat niet vast oD welle
nanier (rie, raarover, raDDeer, hoe ) voorlichting het beste
kaa rorden gegeveD. Op grond van de hierboven geuoende

uitgangspunteu zijn neerdere vornen of varianten denkbaar.
In hoofilstuk 3 zar. een scala van vornen die in ile praktijk
voorkonen, rorden onderscheiden en onderling worden vergele-
lren.

L.2.2. Oozet.

Bet doel van het project, Íaarvan in öit rapport de eerste fase
rordt gerapDorteerd, is na te gaan op welte uanier in l{ederland
aan art. 8.1. van de Seveso-richtlijD vorr lan rordeD gegeven.
Het project is daartoe opgezet iu 3 fasen. In fase 1 en 2 zaL
het gaan ou toegepast onderzoel, in fase 3 gaat bet uitsluitend
ou toepassing van onderzoeksDevindingen.

Ease 1: Eier zal het terrein van risicoconnunicatie in kaart
rorden gebracht. Dit betreft zorel bevindingen uit
wetenschappelijk onderzoek naar risico-cönnunicatie
(Eoofdstult 2l als een analyse van praktijlervaringen
(Eoofdstul 3). Tenslotte zal een aanzet rorden gegeven
voor de prattische invullinE van de variant die in fase
2 centraal zal staan (Eoofdstuk {).

Ease 2: Op een (of neerdere) concrete lokaties in Nederland za1
ervaring worden opgedaan net risicoconnunicatie Ín de

in fase 1 voorgestelde vorn. De ervaringen uit ilit
proefproject zullen rorden beschreveu iu een tweede
deelraggort, waarbij aanbevelingen zullen worden gedaan

ortrent ile inboud van f ase 3.

Fase 3: Hier zal ten behoeve van verspreiding oD grotere schaal
nateriaal rorden vervaardigil (b.v. brochures, connuni-
catie-ontrerpen) dat door overheden en/of bedrijven
als ricbtsnoer han worden gebruikt oD art. 8.1. te
inplenentereD.





2- OYRDNTCEI VIIí RISIC(FITFOnII?IE IIT XET PI'B&TEf,

Dit hooÍdstuk is erop gericht wetenschappelijke kennis bijeen
te brengen en te ordenen. Eet relevante kennisgebied betreft
publieksgerichte connunicatie ten aanzien van een treetal
categorieën van infornatie:
a. infornatie over industriëIe bedrijvigheid, de hieraan ver-

bonden risico's en de genonen veiligheidsnaatregelen;
b. inÍornatie over uit te voeren handelingen bij eventuele

calaniteiten.
Voorop gestelil noet rorden dat de weteuscbappelijke literatuur
weinig of geen direct toepasbare hennis biedt betreffende de
overdracht van risico-infornatie aan het publie[ in een context
van industriële bedrijvigheid. IíeI is er veel onderzoek ver-
richt dat indirect voor dit onderïerp van belang tan zijn.

Allereerst zal nu rorden ingegaan op enkele algenene aspecten
van coulunicatie. fn paragraaf 2.2 worden bevindingen besproken
betreffende infornatie over preventie en in paragraaf 2.3 over
repressie. In paragraaf 2.4 staan de belangrijXste conclusies.

EIIKEIJE AI'GEUEITE COUIíT'ilICÀTIE-ÀSPECTEN

ELte vorn van infornatie-overrlracht is te beschrijven op basis
van de bekende fornule 'wie zegt wat, via welk kanaal, tot wie,
net relk gevolg?' Deze fornule richt de aandacht achtereen-
volgens op bron, boodschap, Eediun, ontvanger en effect. Iloewel
infornatie-overdracht niet te beschrijven is zonder op cleze
elenenten in te gaan, rekt bun opeenvolging ten onrechte de
indrul van een rechtlijnig proces (v91. UcQuail & tíindahl,
1981). Genoende elenenten zijn welisraar noodzakelij*, naar
niet voldoeude on de overdracht vaD inÍornatie te kunnen
beschrijven. Een bredere benadering is bovendien gewenst, raar
het aiet gaat on de beschrijving van infornatie-overdracht,
naar oD de voorbereiding ervan. Dit houdt in dat doelstel-
lingen, vert{achtingen en context aan de orde noeten konen. l{et
het oog op de voorbereiding van infornatie-overdracht betref-
fende preventie en repressie van in«lustriële ongevallen, zal in
deze paragraaf kort worilen ingegaan op de planvorning, de
sociaal-ruintelijke context en de psychologische bereikbaarheid
van de doelgroep, en op enkele overwegingen die van belang zijn
voor de themakeuze.

2.L.
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2.L.L. Plannatige opzet

Bij het voorbereiden van infornatie-overdracht aan het publiek
kan gebruik rorden gemaakt van praktijkervaringen op het gebied
van de voorlichtingskunde (vgl. Van den Ban, 1982). Een

belangrijk punt hierbij is de plannatige aanpak van inhoude-
lijke, nethodische en organisatorische aspecten van de informa-
tie-overdracht. Een plannatige aanpak houdt in dat de keuzen
van bron, boodschap, nediun en ontvanger zorgvuldig op elkaar
worden afgestend in het kader van bepaalde connunicatiedoelen
eD van bepaalde verrachtingeD over de doelgroep. BÍj het
opstellen en uitwerken van zo'n plan dienen doelen en niddelen,
alsnede verrachte problenen en nogelijke oplossingen, in steeds
eoncretere vorn aandacht te krijgen zonder dat de beoogde

sanenbang tussen de elenenten verloren gaat.

De overdracht van risico-infornatie aan het publiek kan vanuit
verschillende doelstellingen plaatsvinden. Bij een plannatige
werkwijze verdient het aanbeveling de doelen niet aIleen in
hoofdlijnen vast te stellen, naar ook zo gedetailleerd mogelijk
uit te rerken. Hiervoor zijn diverse argunenten aan te geven.
Ten eerste is het op deze wijze nogelijk tijdig een indruk te
trijgen van rle onvang en de realiseerbaarheid van de gekozen

doelstellingen. Rekening houdend net capaciteitsbeperkingen bij
zowel bron als ontvanger kan vroegtijdig de noodzaak van
selectie en dosering duidelijk uorden. Dit voorkont de neiging
on door niddel van één boodschap alle beoogde ínfornatie-
overdracht in één keer te willen bereiken, hetgeen in de

voorlichtingskundige praktijk nogal eens tot nislukkingen heeft
geleid.

Ten tweede biedt rleze uitwerking de nogelijkheid on na te gaan

in hoeverre de doelstellingen verenigbaar zijn net de bestaande
comnunicatie-praktijken van de organisaties die bij de inforna-
tie-overdracht betrokken hunnen worden. Dit betreft in het
bijzonder overheden en bedrijven. Ilierbij noet rekening worden
gehouden met het feit dat het plan op lokale schaal zal worden
uitgevoerd. Zo is het bevorderen van kennis en inzicht ontrent
risico's in principe weliswaar te verenigen net educatief-
vormende overheidsvoorlichting, maar geldt in de praktijk dat
dergelijke voorlichting door de overheid vaak wordt uitbesteed
aan externe instellingen die op landelijke schaal opereren
(Rapport Ierkgroep Heroverweging Voorlichting Rijksoverheid,
1984) .
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Teu ilerde biedt een gedetailleerde uitrerking van doelstel-
lingen de nogelijkhei«l dat de infornatie-overdracbt te zijner
tijrl op speciÍiete puuten rordt geëvalueerd. Dit is van belang
net het oog op terugkoppeling en bijsturing van de activiteiten
die de kraliteit vaa de infornatie-overclracht kunnen bevor-
deren.

Bij ile uitwerking van connunicatiedoelen zijn zowel inhoude-
tijke als functionele aspecten van belang. fnhoudelijke aspec-
ten betreffen de vraag ïíaarover het publiek geinÍorneerd zou
noeten rorden. Punctionele aspecten betreffen de vraag in
boeverre het publiek deze infornatie zal [unnen verrerken. Ou

te bevorderen dat de aaageboden infornatie door bet publiek
rorilt verrer[t, is selectie en ordening nodig in het lrader van
bepaalde connunicatiethena' s.

De thenaleuze is een belangrijt onderdeel van Dlannatige
infornatie-overdracht. Door een bepaald thena centraal te
sterren kan ten eerste in neer of mindere nate de aandacht van
het publiek lorden getroHren. Ten tweede kan het thena de
verrerking van de aangeboden infornatie bevorderen iloor de
rerevante voorheanis van de ontvanger te activeren. Het thena
vornt dan een 'advanced organizer', zoals dat in de onderrijs-
psychologie rordt genoend (vgl. Van der Hoop, 1986). Ten derile
kan het gekozen thena bijdragen tot neutrariserende interpreta-
ties van infornatie die enotionere reacties zou kunnen oproepen
(vgl. Irazarus & Polknan, 1984).

De uitrerking van doelen en thena's vereist dat inzicht worilt
verkregen in een aantal kennerken van de personen voor ri.e de
infornatie is bestend. Vooralsnog is de doelgroep vaD de
infornatie-overdracht aan te duiilen als personen die kunnen
rorden getroffen door een zraar ongeval tengevolge van een
industriëre activiteit. Dit betreft burgers die binnen de
greDzeD vaD e€n bepaald gebied ronen en personen itie hier al
rlan niet vanrege hun beroep aanwezig zijn, naar die niet aan
het betreÍfende bedrijf zijn verbonden.

De belangrijkste kenuerken van de doelgroep die bij de opzet
aan de orde moeten konen, zijn uitgangspositie, bereikbaarheid
en honogeniteit. !íet het oog op de uitgangspositie van de
doelgroep dient de vraag zich aan wat de aangeboden infornatie
betekent vanuit het perspectief en het referentiepunt van de
ontvangers. Ilierbij gaat het niet alleen on hun kennis en
inzicht op technisch en bestuurlijk gebied, naar ook on
bepaalde verrachtingen ten aanzien van overheden, bedrijven en
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de toekonstiEe woonsituatie in de buurt. De overilracht van
risico-infornatie is dan ook niet los te zien van een bepaalde
sociaal-ruintelijke context. De betreffende industriëIe activi-
teit kan bijvoorbeeld in neer of nlndere nate als een ver-
storing van het leefnilieu worden ervaren, raarbij ook andere
aspecten dan risico's een ro1 kunuen spelen.

De sociaal-ruintelíjke eontext is voorts van belang waar het
gaat on de bereikbaarheid van de iloelgroep. Voor zover de

betrokkenen in een begrensd gebied ronen, of duurzaan rerten,
is hun fysieke bereikbaarheid niet zo'n probleen. Dit ligt
echter anders voor hun psychologische bereikbaarheid. Voor

zover het hier gaat ou een woongebied net hechte sociale
betrekkingen valt te overïegen in hoeverre de bestaande con-
nunicatienetwerken aanknopingspunten bieden voor de beoogde

infornatie-overdracht. Vooral bewoners net een laag opleidings-
niveau zijn doorgaans ninder goed te bereiken, wanneer louter
schriftelijke infornatie rordt verstrekt.

Honogeniteit van de tloelgroep is van belang net het oog op

eventuele segnentatie van het infornatie-aanbod. Segnentatie
kan nodig zijn wanneer bijvoorbeeld iliverse etnische groepen

noeten worden bereikt. Rekening houdend net de kosten die aan

segnentatie verbonden zijn, zal het vaak niet mogelijk zijn on

verschillende infornatievoorzieningen te treffen voor a1le
subgroepen binnen tle doelgroep. In de praktijk vindt vaak
impliciete segnentatie plaats, waarbij de infornatie wordt
afgestend op een deel van de doelgroep zonder dat de anderen
worden buitengesloten.

Bij deze inleidende opnerkingen over doelstellingen, connunica-
tiethena's en doelEroep noet voorbij worden gegaan aan de vele
beslissingen van inhoudelijke, nethodische eu organisatorische
aard die bij een glanuatige opzet op elkaar noeten worden
afgestend. IIet zou voorbarig zijn on in ilit hoofdstuk gedetail-
leerd op alle keuzenogelijkheden in te gaan. Twee onderwerpen
verdienen echter een nadere beschouwing. Dit betreft de

sociaal-ruintelijke context van de infornatie-overdracht en tle
psychologische bereikbaarheid van de iloelgroep.

2.L.2. Sociaal-ruintelijke context

Zoa1s verneld is ile overdracht van risico-infornatie niet los
te zien van de socÍaal-ruintelijke context waarin de betref-
fende industriële activiteit in neerdere of nindere nate tot
een verstoring van het leefnilieu kan bijdragen. Hierbij valt
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op te uerlen dat verstoring van het uenselijX leefniLieu niet
alleen verband houdt net fysiele condities die tot laraaí,
staot oÍ veiligheidsrisico's leiden. Bij gegeveD fysieie
oustandigheden kunnen bepaalde Íactoreu van psychosociale aard
de iloor onronenden ervaren verstoring versterken of verzrakken.
In diverse onderzoekingen, vooral op het gebied van ongevings-
lawaai, zijn de volgende factoreD van belang qebleken (vgl.
Borsky, 1980):

De net bepaalde stinuli geassocieerile vrees betrotken te
ralen bij fatale ongevallen tengevolge van een nogelijk dys-
functiouerend bedrijf ;
t{egatieve (positieve} beoorileling van de noodzaaf, vau ile
betreffeode activiteit, de hieraan verbonden relatÍeve voor-
clelen en/of ale billijke verdeling hiervan;
Negatieve (positieve) beoordeling van de nate waarin een zo
gering nogelijke nilieubelasting wordt nagestreefd door dege-
nen die de activiteit uitvoeren (werkneners), degenen die de
activiteit nogelijk nahen (directie) of degeneo van nie
onronenden bescherning verrachten (bestuurders en anbte-
uaren) ;
Verooderstelile (potentiële) uegatieve effecten van de activi-
teit bij nornaal bedrijf;
Veronderstelde persoonlijke *retsbaarheid voor bepaalile
nilieucondities.

Ook (on) tevredenheid over andere Iwaliteiten van de woonon-
geving kan een ro1 spelen. De aantrektetijkheid van sonnige
buurten kan een zekere conpensatie vornen voor de nilieube-
lasting die er optreedt, zolang die relatief stabiel is.
Plotselinge veranderingen echter, zoals vestiging van een
nieuwe installatie, kunnen de vrees oproepeD voor een verslech-
tering van het woonklinaat en voor een raardedaling van de
roningen. Dit f,an tot heftige protesten leiden zolang bij
ouronenden de verrachting bestaat dat de overheid hierontrent
beslissingen zal neuen die door hen te beinvloeden zijn (vg1.
De Boer, 1986).

De psychosociale factoren die tot verstoring bijdragen, bieden
diverse aanknopingspunten voor eonmunicatie, bijvoorbeeld over
de nanier ïaarop een zo gering nogelijke milieubelasting wordt
nagestreefd. lloewer de verstoring van het leefrnilieu niet
louter is op te heffen door betere connunicatie tussen onïonen-
den, bedrijf eu overheid, kunnen onnodige spanningen hierdoor
rorden verneden. rn deze context zou ook ile overdracht van
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infornatie over preventie en repressie van industriëIe ongeval-
len een positief efÍect kunnen hebDen. Ànderzijds noet er
echter rekening nee rordeo gehouden dat de infornatÍe-over-
dracht door deze context zodanig kan worden belennerd dat de

doelgroep psychologisch niet neer te bereiken is.

lÍet het oog op de sociaal-ruintelijke context doet zich tevens
de vraag voor in hoeverre hier connunicatienetwerken, zoals
buurtcontacten, zijn aan te rijzen die aanknopingspunten bieden
voor een pLannatige overdracht van infornatie. [ierbij valt aan

te telenen dat Densen hun sociale bindingen tegenroordig ninder'
oD ruintelijke nabijheíd eD reer op persoonlijke interesse
baseren (vgl. Fischer, L9771. Dit betekent, dat net nane waar
de bevolkingssanenstelling van buurten heterogeDer wordt, de

'wij-gevoelens' van beroners ninder vanzelfsprekend op hun

roonongeving zijn gericbt en dat zij hun privacy ook ten
aanzien vaa buren gaan accentueren.

ondanks deze ontwikkeLingeo nag het belang van buurtcontacten
niet rorden onderschat. Fischer $9771 rees erop dat contacten
net buren niet zoveel persoontijke bevrediging hoeven te geven

als aadere contacten, ondat er ook weinig kosten tegenover
staan in ternen van reistijd, geld en inspanning. Dat buurt-
relaties die rat op de acbtergrond zijn geraakt, toch een

vitale betekenis kunnen hebben, blijkt uit acties die worden
georganiseeril ÍÍanneer een buurt net plotselinge veranderingen
wordt geconf routeerrl.

ïanneer er in de woonongeving nin of neer duidelijke connunica-
tienetrerken aanwezig ziju, zoals buurtverenigingen of ouder-
verenigingen, kau overwogen rorden on bepaalde sleutelÍiguren
bij ile plannatige overdracht vaa infornatie te betrekken. In de

literatuur rorden wat dit betreft evenrel uiteenlopende er-
varingen bescbrevea, doordat dergelijke sleutelfiguren, sons on
persoonlijke redenen, zorel een positieve als een negatieve rol
kunnen gaan spelen (v91. Rogers & Kincaid, 1981; I{eenig, l{idden
& Schnidt, 1985). In plaats van participatie na te streven van
bepaalile onwonenden vanwege bun fornele of infornele sociale
positie, kan beter worden overwogen om diegenen bij cle inforna-
tie-overdracht te betrekken die blijk geven van interesse voor
het onderrerp en die als zodanig een internediaire rol kunnen
vervullen.
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2.L.3. Psvcholoqische bereikbaarheid

Gegeven de sociaal-ruintelijke context worilt tle bereilbaarbeid
vatr ile doelgroep nede bepaald door enkele psychologische
factoren. l{aast ile inhoudelijke vraag relke infornatie zou
noeten rorden overgedragen, kont dan ook steeds de fuuctionele
vraag traar voren in hoeverre bet publiek deze infornatie kan
verwerken en ril verrerken. Vooral ïanneer infornatie-over-
dracbt tot doel heeft [ennis en inzicbt te bevorderen, worden
io feite boge eisen gesteld aan de aandacht en de nentale
inspanning vaD rle doelgroep.

Infornatieverwerf,ing lan in neer of oiniler uitgebreide vorn
plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de nate raarin de
outvanger de infornatie begrijpt en als 'geloofwaardig' aan-
vaardt. Toegespitst op aanvaarding van de infornatie als 'ïaar'
is een globale driedeling te naken naar de uitgebreidheiil van
de infornatieverrerking (vgl. Eagly & Chaiken, 1984).

Bij beuristische infornatieverrerking baseren ontvaDgers hun
instenning net de boodschap op een oppervlaklige vaststelling
yan aanrijzingen (cues) zoals het aantal argunenten, de aatr-
trekkelijkheiil of des}uniligheid van de broo, of de reacties van
auderen. Iufornatieverrerting vindt hier plaats op basis van
eenvoudige nentale schena's of beslissingsregels die nen door
eigen ervaring en observaties van anderen heeft geleerd. Dit is
typiscb het niveau ïaarop reclane inspeelt.

Iets neer nentale inspanning vereist het toetsen van de
geloofraardigheid van de boodschap op basis van regels die het
connunicatiegedrag van de bron kunnen verklaren. De ontvanger
stelt zich als het rare de vraag of de bron er zelf belang bij
heeÍt oD een dergelijte boodschap te verkondigen, en of de
onstandigheden hierbij een dringende rol spelen. Zorel zatrelijk
belang als dringende oustandigheden doen afbreuk aan de geloof-
waardigbeid van de bron eD van ile boodschap.

Tenslotte is er de systenatische infornatieverwerking. Die
houdt in dat de ontvangers de aangeboden informatie gedetail-
leerd verrerken, waarbij ze actief gebruik naken vaD hun
voorkennis op het betreffende gebied. Het leggen van zinvolle
verbanden met bestaande kennis is essentieel voor het begrijpen
van nieuwe inÍornatie. Àanvaarding van de inforraatie a1s
'rraar', hangt dan nede af van de tegenargunenten die worden
bedacht.
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Door rle veelheid aan inforuatie raar Densett dagelijks Eee

rordeu geconfronteerd, zijn ze gedrongen selectief te rerl te
gaaD en op basis vaD een oDpervlakkige hennisuane te besluiten
of een boodscbap de noeite raard is on er neer aandacht aau te
besteden. Dit heeft tot gevolg dat een bron die door gebeurte-
nissen in het verleden rordt gewantrouwd, nauwelijks de kans
krijgt on dit ongedaan te naken. Sons kan een onverwachte
booclschap hierin evenrel verandering brengen. llanneer bijvoor-
beeld de verwacbting bestaat dat overbeden en bedrijven iedere
verrijzing naar uilieuproblenen bagatelliseren, kan de bood-
scbap dat zij op eigea initiatief iets aan bepaalde problenen
gaaD doeD, toch enige aandacht trekken en op ternijn hun
geloofraardigbeid bevorderen.

Bij deze korte uiteenzetting over infornatieverrerking is nog
afgeziea van de conplexiteit van het onderwerp en de eventuele
enotionele aspecten die hÍeraan zijn verbonden. Bij een planna-
tige aaupak Bag aan deze punten niet voorbij worden gegaan.
Belangrijk is dan reer de vraag naar de connunicatiedoelen.
l{aarnate neer nadruk rordt gelegd op het bevorderen van kennis
en iazicht, of oD het wekken van vertroureD, rordt oolr van de
bron neer inspaaning gevergd on de infornatie in tbenavorn te
ordenen en voor overdracht geschikt te naf,en.

2.L.4. l{oEe1ijke thena's

Ter afronding van deze paragraaf over algeneae aspecten van
connunicatie kan net enkele voorbeelden rorden aangegeven relke
inhoudelijke inplicaties de thenakeuze heeft. Bij een planna-
tige opzet kan het beste rorden uitgegaan van thena's Bet een
hiërarchische structuur. Dit houdt in dat een hoofdthena rordt
gelozen on de algenene lijn te bepalen, waarbinnen enkele
subthena's te plaatsen zijn die specifiekere punten behandelen.
De keuze van het boofdtheua vornt dus een belangrijke selectie
van de over te dragen infornatie, ondat hiernee grenzen rorden
gesteld aan de subthena's die binnen dit kader aan de orde
kunnen konen. Iíogelijke hoofdtbena's zijn 'het bedrijf' ,

'veiligheid in de ongeving', 'risico-beheersing', en 'wat te
doen in noodgevallen'.

I{anneer 'het bedrijf' als hoofdthena wordt gekozen, is het
nogelijk on in de vor[ van subthena's in te gaan op <le

betekenis van het bedrijf, de aard van de produkten en de
technologische proeessen die hierbij rorden aangewend. Àls
subthena kunnen ook veiligheidsaspecten aan de orde konen, naqr
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2.2.

binnen dit kader kan dat uiet in uitgebreide voru gebeuren. In
feite is deze thenakeuze het neest in overeensteuning net een
benadering raarbij de public-relations vatr het bedrijÍ centraal
staan.

Op basis van het hoofdthena 'veiligheid in de ongeving' kan in
subthena's worden ingegaan op een schets van bet probleen, op
de rol van het bedrijt en de overbeid bij het bevorderen van
veiligheid, eD op de consequenties hiervan voor bet publiek.
Gegeven een algeneen stranien zou de inÍornatie vooral op de
loka1e situatie noeten rorden afgestend. Binnen dit kader is
reinig ruinte voor uitleg over het begrip 'risico' en over de
ontrikkeling vau het overheidsbeleid dienaangaande.

Eet hooÍdthena 'risicobeheersing' biedt cel de uogelijkheiil on
het begrip 'risico' te verduidelijken eD on de beleidsprincipes
op dit gebied in grote lijnen uiteen te zetten. Vanrege de
abstracte naterie vergt dit tbena neer educatieve inspanning
dan de andere, naar bier staat tegenover dat de betreffende
infornatie voor alle lokaties relevant is. In feite sluit deze
benadering aan bij de publieksvoorlichting die de Rijksoverheid
verzorgt on bijvoorbeeld bekendheid te geven aan wetten.

Eet theua 'wat te doen in noodgevallen' is zonder nadere
toelichting weliswaar niet geschikt als hoofdthena van inforna-
tie-overilracht, naar verdient toch aparte vernelding, oudat het
publiet de betreffende iufornatie zal noeten beraren. Deze
infornatie zaL ilan ooh in een hiertoe geschikte voru noeten
rorden aangeboden, hetgeen ilit thena vaD de andere doet
ooderscheiden.

De opnerkingen over de themakeuze zijn bedoeld als een eerste
verkenning voor de uit te rerken connunicatiedoelen. Niet aIIe
dentbare thena's zijn besproken en evennin is ingegaan op
eventuele conbinaties. Uiteraard is het nogelijk on de over te
dragen inÍornatie zodanig te selectereD eD te doseren dat
verschillende hoofdthena's in parallelle voru of volgens een
bepaald tijdschema worden aangeboden.

BEVINDINGEI{ BETREPFENDE INFORIiíÀTIE OVER PREVENTIE

Iloerer cle overdracht van informatie over de preventie van
industriëIe ongerutken niet geheer is los te zien van die over
de repressie hiervan, zal in ileze paragraaf apart worden
ingegaan op retenschappelijke bevindingen ten aanzien van het
onderdeel preventie. Dit betreft infornatie over industriëre

18



bedrijvigheid, de hieraan verbonden risico's eD de geoonen

veiligheidsnaatregelen. Voorop gesteld noet worden dat de

retenschappelijke literatuur vooral betrekking heeft op het
onderrerp 'risico's', raarbij de andere aspecten, alsnede de

sociaal-ruintelijke context, buiten beschouring rorden gelaten.
Na een korte bespreking van onderzoek over risicoperceptie en

de perspectiefverschillen tussen leken en deskuniligen, zal.
rorden ingegaan op de presentatie van risico-inÍornatie.

2.2.L. Onderzoek naar risicooerceotie

Gedurende het laatste decenniuu is vrij veel onderzoek verricht
naar ile vraag hoe nenseo risico's inschatten. Veel vaD itit
onderzoek ricbtte zich op technologische risico's die geken-
nerkt rorden door eeD zeer kleine kans op ongevallen net
ernstige en grootschalige consequenties. Dit type risico ging
in veel gevallen gepaard met een zeer geringe acceptatie door
het publiek in het algeneen eo in het bijzonder onwonenden van
potentiële lokaties van riskante activiteiten. De lokatiekeuze
van kernenergiecentrales en opslagplaatsen voor radio-actief
afval vornen twee illustraties van de geringe publieke accepta-
tie van dit type risico. Deze gerinEe acceptatie beperkt zich
echter uiet tot kernenergie en radio-actief afval. Op lokaa1
niveau leiden cheniscbe industriëIe installaties en de opslag
van chenisch afval tot soortgelijke reacties lzíe bijvoorbeeld
LindeII & Earle, 1983i Yan der P1igt, Eiser & Spears, 1986). De

geringe publieke acceptatie van deze risico's leiilde tot
diverse onderzoeksvragen.

In eerste instantie richtte bet onderzoek zich op rle vraag
waaron het publiel dergelijke risico's zo overscbatte. Hen ging
ervan uit dat de risicoschattingeo van cle experts correct raren
en veronderstelde dat het publiel door niddel van voorlichting
ile visie van de experts uiteindelijk zou gaan de1en. Het feit
dat er openbare onenigheid ontstond tussen diverse experts
ontrent sonnige technologiscbe risico's (net nane de kans op
ongelukken bij elektriciteitsoprekking door kernenergie) leidde
tot het besef dat de gebruikelijke risicoschattingen wellicht
ninder objectief en zeker waren dan verondersteld was. Dit
leidde tot neer aandacht voor de procedurele kanten van
risicoschattingeu. Tevens ontstond een klinaat waarin meer

belangstelling kwan voor onderzoek naar de waarnening en de

aanvaarding van risico's. Eet gevolg was een toenenende aan-
clacht voor onderzoek naar risico-'waarneming'.
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Dit oDderzoel ïas veelal psychouetrisch van aarö eu poogde de

constituenteu te achterhalen vaD de publiele reerstand, gegeven

de kleine hans op ernstige ongelutken. Eet nerendeel van bet
onderzoek vond plaats in de Verenigde Staten, naar oot in
llederland zijn significante bijdragen geleverd (v91. Slovic,
Físchhoff & Lichteostein, 1980; Vlek & Stallen, 1979). Het
belangrijkste resultaat betrof de invloed van een aantal
kwalitatieve aspecten van technologische risico's op ile pu-
blieke acceptatie. Eet Íeit dat de nogelijke negatieve gevolgen
zich veelal tennerlen door grootschaligheid et/oÍ. onbekendheid,
speelt hierbij een belangrijke ro1. Een derde factor van belang
is ile Date raarin nen deutt invloed te kunnen uitoefenen op
voorkouing eu beperkiug van de nogelijke gevolgen. In het
algeneen acht neD deze invloed gering, hetgeeo leidt tot
grotere reerstand en geringere acceptatie. De bijdrage van ilit
type onderzoek is dat het rijst op onderliggende factoren itie
de sons extrene reacties op technologische risico's zouden
kunnen verklaren. De conclusie van dit onderzoek is dat veel
technologische rÍsico's uniek zíjn betreffende de aard van de
nogelij[e gevolgen (catastrofaal, onbekend, eo onbeheersbaar)
en dat dit een verklaring biedt voor de geringe acceptatie.
Steeds Deer wijst DeD dan ook op de noodzaak dit soort
kralitatieve aspecten expliciet op te neneu in beleidsbeslis-
singen ten aanzieu van riskante technologieën (vgl. FischhofÍ,
Svenson & Slovic, 1987).

Over het algeneen blijken leken een redelijk beeld te hebben
van de orde van grootte van diverse risico's. Onderzoeksbevin-
dingen op het gebied van risico-perceptie geven echter ook aan
dat leken (en in verrassend veel gevallen ook experts) noeite
hebben net het begrip raarschijnlijkheiil. Zo is aangetoond dat
de acceptatie van risico's zeer beinvloedbaar is door de rijze
vaD fornulereni bijvoorbeeld hetzelfde risico uitgedrukt als
kans per nensenleven tan gepaard gaan net een aanzienlijk
geringere acceptatie dan het risico uitgedrukt als kans per
jaar. Voorts blijkt dat leken !!eer gewend zijn aan globale,
verbaal uitgedrulte waarschijnlijkheden dan aan nuneríete
kansschattingen (vgI. tlatson, lleiss & Donnell, Lg7gl .

2.2.2. Perspectiefverschillen

Een thena dat regelnatig in de literatuur opduikt betreft de
vraag wat nu precies de verschillen zijn tussen deskundigen en
leken bij de benadering van risico's. ïaarschijnlijk ontstaan
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veel EisverstaBdeu en couunicatieproblenea iloorilat destuadigen
onzekere gebeurtenissen'van buitenaf' bescbouïíen, terrijl
leken die 'van binnenuit' benaderen (vgI. Kahnenan & Tversky,
L982).

Eet fornele risicobegrip inpliceert een perspectief waarbij van
buitenaf en analytisch naar alle nogelijke gebeurteuissen wordt
gekeken. Dit vereist eeo specifieke deskundigheid in het
hanteren van het begrip raarschijnlijkheid en technieken als
foutenanalyse. Doorgaaus zijn nensen echter geneigd on gebeur-
tenissen van binuenuit en selectief in bescbouring te nenen. In
een ilergelijk geval verliezen nunerieke kansschattiugen hun
specifieke bete*eais doordat de son van de kansen niet neer
gelijk is aan 1. Uitgeilrukt in verbale ternetr kan nen zorel het
optreden als het uitblijven vaD een onzekere gebeurtenis 'zeer
raarschijnlijk' achten.

Bij eeD benaderiug van binnenuit vervaagt het analytische
onderscheid tussen de grootte van de kans en de wenselijkheid
van de nogelijke gebeurteuis, zodat zelfs nunerieke kanswaarden
die Densen nornaal goed van elkaar kunnen onderscheiden een

andere betelenis krijgen. Deze verschijnselen zijn te veriluide-
lijken net de resultaten van laboratoriunonderzoek, waarbij
proefpersonen te horen kregen dat ze net een bepaalde lraar-
schijnlijkheid een elektrische schok zouden krijgen (v91.
Epstein & Roupenian, t970; lÍoaat, Averill & Lazarus, L9721.
Hoewel verwacht was dat de proefpersonen neer lichanelijke
onrust (arousal) zouden vertonen, naarnate bun kans op een

schok groter ras, bleken er geen verscbillen tussen de condi-
ties net 5t, 50t of 95t kans. lÍaarschíjnlijk interpreteerden de
proefpersouen deze situatie zodanig dat ze bet verstandiger
vonden zich ondanks de kleine kans op het ergste voor te
bereiden, zodat het een aangeDane verrassing zou zijn ïanDeer
de schok achterwege zou blijven.

Dergelijke interpretatief/evaluerende processen waarbij onze-
kere gebeurtenissen van binnenuit worden benaderd, kunnen er in
andere gevallen toe leiden dat nensen zeer kleine statistische
kansen op zichzelf gaan betrekken (ste1 tlat het mij overkont)
of dat zíj relatief grote kansen juist niet op zichzclf
betrekhen (mij overkont dat niet) (v91. Iíeinstein, 1980). Uniek
geacbte persoonlijke kennerken leid.en in het eerste geval tot
veronderstellingen over een grotere kwetsbaarheid en in het
tweede tot veronderstellingen over een geringere kwetsbaarheid
in vergelijking met andere nensen. Statistische inÍornatie is
hierbij uinder saillant dan de aard van de gebeurtenis.
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Interpretatief/evaluerende processeD zijn tevens van belang
voor de bijzondere signaalraarde die sonnige cheuische ranpen
eD ongelut[en in terncentrales hebben gelregen. Dat sonnige
incidenten rel en aodere geeu signaalraarile krijgen is uiet
eenvoudigr toe te schrijvea aan kennerken van gebeurtenissen die
los staan van de context raarin ze plaatsvinden, zoals het
aantal iloilelijke slachtoffers (v91. Slovic, Fischhoff & Lich-
tenstein, 1980). Belangrijk voor de signaalraarde is de nate
raarin nieure aanrijzingen rorden onderkend in verband net de
gevaren van bepaalde activiteiten. Dit betreft aanrijzingen
voor een verhoogile Laas op soortgelijlce ongelutken of voor
uoEelijke tetortkoningen in beveiligiagssystenen. Bij conplexe
technologische activiteitea zija dit soort signalen noeilijk op
hun juiste raarde te schatten, hetgeen zorel deskundigen als
het publie* voor problenen stelt.

Bij nilieu-incidenteu blijkt nogal eens dat de procedurele
rationaliteit die ten gronöslag ligt aan retenschappelijke en

bestuurlijke beslissingeo, tot overheidsuitspraken leidt rlie
voor het publiek een auDigue betekenis hebben. Dit geldt
bijvoorbeeld ranneer beroners io gevallen vaa bodeuverontreini-
ging wordt neegedeeld (1) dat er op basis van de huidige
(relatief beperf,te) keouis geen waarneenbare efÍecten op de

Eezondheid te verrachten zijn, eD l2l dat er vanuit het oogpunt
van volksgezondheid en nilieuhygiëne sprake is van een onge-
wenste situatie die gesaneerd noet rorden. Een soortgelijke
anbiguiteit kan oDtreden ïanneer onvonenden van een iudustriëIe
installatie rordt neegedeeld (1) dat het individuele risico
toelaatbaar is, en 12, dat bier sprake is vaD eett 'grijs
gebied' raarin vanuit het nilieubeleid gezien bepaalde afwe-
gingen nodig zijn. Eet aanbieden van anbigue inÍornatie beeft
neestal tot gevolg dat er reinig verandert in de oordelen van
de betrokken burgers (vgl. De Boer, 1987). Zorel ilegenen die
niet verontrust waren als degeuen die dat wel wareD, zullen de
anbigue infornatie interpretereu als een bevestiging van hun
verrachtingen. In dergelijke gevallen is het van belang te
antÍciperen op de betekenis van de infornatie vanuit het
perspectief en het referentiepunt van de betrokken burgers en
zoveel nogelijk duidelijkheid te verschaffen over ile achter-
grond van beleidsbeslissingen en over de consequent:es hiervan
voor de toekonstige roonsituatie in het gebied. Naast hun
veiligheid is óit laatste voor veel nensen een belangrijk punt
van zorg.
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2.2.3. Presentatie van rÍsico-infornatie

De genoeude onderzoeksbevindingen zijn van belang voor de vraag
hoe deslundigen hun analystiscb begrip van risico's aau het
publiet kunnen uitleggen. Iíet het tloel de nensen aan bet denken
te zetten zijn ileskundigen nogal eeos geDeigd een overzicht te
geven van de risico's (sterftekansen) die verbonden zijn aan
zeer uiteenlopende activiteiten, zoals het deelneneD aan bet
verkeer, het werken als politie-agent, het consuneren van
pindakaas, roken, en bergbeklinnen. Over het effect van dit
soort connunicatiepogingen is evenrel reinig bekend. Diverse
auteurs benaöruf,ken dat ile overdracht van risico-infornatie aan

het publie[ op eeD zorgvuldige manier noet sorden aangepakt
(vgl. Covello, von ltinterfeldt & Slovic, 1985). Dit betreft in
het bijzonder de rijze tÍaarop risico's worden berekend, de

eenhedeo raarin ze worden uitgedrukt, en het kader waarin ze

rorden vergeLeken.

0n kennis en inzicbt van het publiek over risico's te bevor-
deren is het nodig vergelijkingen te naken. Volgens llilson en

Crouch (1987) is het hierbij aanbevelenswaardig on ilie verge-
lijkingen steeds te beperlen tot risico's die op dezelfde rijze
zijn berekend. Zij nenen dat risico-infornatie die op histo-
rische gegevens berust, betrehkelijk genakkelijk te begrijpen
is. !íoeilijker te begrijpen, €D ook te aanvaardeu, zijn de
uitkonsten van risico-analyses betreffende technologieën en
stoften waarbij historische gegevens tekort schíeten. Door bij
de vergelijking van risico's ref,ening te houden net de bere-
heningsrijze, wordt het tevens noEelijk aandacht te besteden
aan de onzekerbeden die aan bepaalde procedures zijn verbonden.
Een variant op deze benailering is het vergelijf,en vaD de
effecten die bij variërende blootstelling aan dezelfde stof
optreden.

Volgeus lÍiIson & Crouch (1987) is bet ook aanbevelenswaarrlig on
het publiek te laten zien dat een bepaald risico op geheel
verschillende nanieren kan worden gepresenteerd, zoals in
termen van jaarlijkse sterftekansen of in ternen van verkorting
van levensduurverwachtingen. Sons kan een bepaalde presentatie-
wijze tot genakkelijk te onthouden infornatie leiden. Rokers
bijvoorbeelil, verkorten door elke sigaret hun levensduur onge-
veer net de tijd die ze aan het roken besteden. In andere
gevallen kunnen variaties in tle presentatierijze verschillende
perspectieven bieden op de additionele risico's die in diverse
populaties optreden, zonder dat een bepaalde presentatie aIs de
juiste wordt aangenerkt. Zo is de toenane van kankergevallen
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ten gevolge van het ongeluk in de reactor van Tsjernobyl op
verschillende nanieren te pereenteren, zonder dat een bepaald
percentage als het enig juiste kan rorden aangenerkt.

De aard van de getallen tlie bij risico's aan de orde zijn,
vergt in principe een wetenschappetijke notatierijze. On ilerge-
lijke infornatie te vernijden hebben diverse auteurs gepleit
voor de ontwikkeling van een eenvoudige risicoschaal naar
analogie van bijvoorbeeld schalen voor de windlracht of voor de

kracht van aardbevingen (v91. Struyker Boudier, Eeilnan &

Urquhart, 1985). Verondersteld wordt dat de neeste nensen deze
inÍornatie kunnen begrijpen zonder dat ze precies weten rat ile
fysische achtergrondet zijn en rat een logaritnische transfor-
natie inhoudt. Bierbij valt aan te tef,enen dat infornatie over
bijvoorbeeld de rindkracht net grote regelnaat aan het publiek
wordt gepresenteerd en dat het hier gaat on vaste conbínaties
van verbale en nunerieke infornatie, zoals bij de weersverwach-
ting 'storn-windkracht 8'. Struyker Boudier et al. (1985)

hebben een scbaal voorgesteld die gebaseerd is op het aantal
nensen dat iu een zeher tijdsverloop aan een risico is
blootgesteld, gedeeld door het aantal dat hiervan bet slacht-
offer worilt. Na logaritnische transfornatie resulteert een
eenvoudige schaal die oploopt in 'veiligheidsgraadeenhedeu' tot
een nin of neer arbitrair gehozeu naxinun van 8. Deze bena-
ilering roept onder andere de vraag op of nenseD het zinvol
vinden on over risico's te connuniceren in ternen van oplopende
graden van veiligbeid. Vanuit bet perspectief van milieubeleid
zou nen in ilit verband kunoen arguneuteren dat het de bedoeling
is nenseD tegen bepaalde gevaren te beschernen, zodat een
schaal die oploopt in veiligheidsgraden vereuigbaar is net de
inteutie van het beleid.

Het is evenwel nogelijk dat de overdracht van ilfornatie over
risico's beter aansluit bij een schaal die oploopt in ternen
van riskantheitl. Voor connunicatieve doeleinden zou wat dit
betreft een risico-index ontwikkeld kunnen worden. Een derge-
lijke index is te baseren op het risiconiveau dat verwaarloos-
baar wordt geacht. De waarde van elk additioneer risico kan clan
gedeeld worden iloor de waarde die verwaarloosbaar wordt geacht.
De resulaten van deze dèling vornen na logaritmische transfor-
natie eeD eenvoudige oplopende schaal. De risico-index voor het
verkeer zou bijvoorbeeld globaal uitkonen op 1og (10-{ lL0-sl=4.
0m de connunicatieve waarde van deze index te vergroten zouden
vaste conbinaties van verbale en nunerieke infornatie noeten
worden opgesteld, zodat bijvoorbeeld gesproken han worden over
situaties net 'een zeer gering risico: risico-index 1'.
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2.3.

De coatroversen ilie van tijil tot tijal in rle openbaarheid konen
over de waarile van f,rantitatieve risicoschattingen, naken
duiilelijk dat bij de presentatie van risico-infornatie de

suggestie noet rorden verneden dat alle relevante infornatie
over risico's in eeu enkel getal is uit te drukken. De in
paragraaf 2.2.L genoende kwalitatieve risicokennerken blijven
voor het publiek van belang. I{at dit betreft zou het voor
clegenen die aan industriële risico's zijn blootgesteld, rele-
vant hunnen zijn on te weten wat er in het slechtst denkbare
geval kan gebeuren en relke nogelijtheden zij in die situatie
hebben on de schadelijke gevolgen te beperken. Uit het onder-
zoek van Stallen en Tonas (1986) over de beleving van indu-
striëIe veilighei«l in Rijnnond kont naar voren dat een groot
deel van de beroners pessinistiscbe en fatalistische verwacb-
tingen heeft over de gevolgen van industriële ongevallen en dat
de kennis van de bewoners over gevaarlijke situaties en stoffen
nogal difÍuus is.

Bij de punten die in deze paragraaf zijn besproken, noet de

restrictie worden genaakt dat het geen aanbeveling verdient on
alle infornatie over risico's in één uitvoerige boodschap aan
het publiek te verstrekken. Gegeven de diffuse kennis die bij
de doelgroep nag rorden verracht, kan de kwaliteít vaD de

infornatie-overdracht rorden bevorderd door thenagewijze selec-
tie en dosering van het iafornatie-aanbod. In dit verband is in
paragraaf 2.t.4 geïezen op het belang van de themakeuze en is
een onderscheid gesuggereerd tussen het thena 'risicobeheer-
sing' en het thena 'veilighei«l in de ongeving'. Bij de opzet
van bet connunicatieplan zou ervoor gekozen kunnen worden oE

algenene inÍornatie over risico's en risicobeheersing in eerste
instantie aanvullend ter beschikking te stellen aan burgers die
hierover Deer willen weten, voordat in een latere fase tot
bredere verspreiding rordt overgegaan.

BEVII{DIIIGEI{ BETREPTEilDE INFORUATIE OVER REPRESSIE

Informatie over repressie wordt in deze paragraaf toegespitst
op de voorbereiding van gedragsbeinvloeding bij eventuele
calaniteiten, vooral betreffende alarnering en ranpenbestrij-
ding. Uitgangspunt is dat allen die tot rle doelgroep behoren
bij calaniteiten moeten worden geattendeerd op de nogelijke
gevolgen en de urgentie van het gevaar, onder verwijzing naar
gedragingen die de ernst en onvang van deze gevolgen kunnen
verninderen. Door hierover vooraf infornatie te verschaffen
wordt in feite beoogd de anbiguiteit van alarnsituaties te
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vernindereD net behulp van enkele oriëntatiepuaten. lla een
korte beschrijving van rat er bekend is over de voorbereiding
van het publiet en oyer reacties op raarschuringen zullen de
inplicaties biervan worden besproken.

2.3.L. Voorbereidinq van het oubliek

Hoewel vaak wordt aangenonen dat het verschaffen van infornatie
over eventuele caraniteiten ertoe zar leiden dat het publiek
zicb neer berust wordt van bepaarde gevareD eD beter in staat
zal. zijn die gevaren het hoofd te bieden, noet geconstateerd
rorden dat er op dit gebied nog uaurerijks onderzoek is
verricht dat antroord geeft op ile vraag of dit inderdaad zo is
en rat hierbij de neest geëigende netboden zijn (vgr. Drabek,
1986; sorensetr, 1983). Gegeven de uiteenlopende caraniteiten
waar t[eDseD nee te naken kunnen krijgen, is het bovendien de
vraag in hoeverre de resultaten van bepaalde studies gegenera-
liseerd rogen rorden. rn zijn overzichtsstudie heeft Drabek
(1985) erop getrezen dat er op diverse punten wer overeenkonsten
zíjn in het gedrag vaD neDsen tijdens calaniteiten, naar dat
het onderzoek op dit gebied nog te veinig ontwikkerd is orr
nuaaceringen eD speciÍicaties aan te lunnen geven.

Deze stand van zaken is gedeerterijk toe te schrijven aan de
lage prioriteit die dit onderwerp doorgaans bij overheden en
pubriek krijgt. rn zijn onderzoek kwan sorensen (1993) tot de
conclusie dat de nanier ïaarop het publiek infornatie verzanelt
over de beste handerrijze bij enkele, voor het betreffende
ouderzoeksgebied relevante, Datuurra[pen even divers ert frag-
mentarisch is als de bereidsinspanningen die erop gericht zijn
deze infornatie aan het publiek over te dragen.
Een praktische reden on het pubriek op eventuele caraniteiten
voor te bereiden, betreft de anbiguiteit die kennerhend is voor
ararnsituaties. over het algeneen zijn neusen geneigd on
anbigue situaties te interpreteren op een nanier die hun
vertrouwd is, raarbij ze vervorgens aan die interpretatie
vasthouden. Doordat de eerste reactie op een alarn veeral
ongeloof of ontkenning inhoudt, is het rnoeilijk on de nensen
van ile ernst en de urgentie van de situatie te overtuigen
(Janis & l{ann, L9771 .

Een ander praktische reden on het publiek voor te bereiden
betreft de nisvattingen die er veelal bestaan over de aard van
bepaarile calaniteiten en over het gedrag van nensen in deze
situaties (Drabek, 1986). zo is paniek in feite veer zeldzaner
dan veeral worilt aaDgenonen. ïÍeI [an het geilrag van nensen bij
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oppervlakkige ïaarDeners genakkelijk ile iudruk wekkea tlat er
paniek is uitgebroken, doordat neosen alarnsituaties elk op hun

eigen nanier interDreteren, raarbij hun handelrijze niet op die
van aaderen is afgestend.

Dat het zinvol is on het publiek vooraf over calamiteiten te
inforneren, kan indirect worden afgeleid uit het belang van de

factor ervaring (vgl. Drabek, 1985). Ervaring net soortgelijke
calaniteiten in het verleden kan ertoe biidragen dat nen

alarnsignalen serieuzer neent en beter op de situatie reageert.
Bet belang van praktische kennis over calaniteiten voor het
publiek is zorel net anekdotische voorbeelden, als ook net
enige systenatiscbe evidentie te verduidelijken. Dit betreÍt
een Anerikaans onderzoek in een stedelijk gebied waar gekanpt

rerd net overstroningen (llansson, Noulles & Bellovich, L9821.
Bij bewoners ttie eetr overstrouing van hun woning hadden

neegenaakt, bleken degenen ilie in hoge nate blijk gaven van
praktische kennis over dit onderwerp, zicb van de anderen te
onderscheiden door houding en gedrag tijdens de neest recente
overstroning. Volgens hun eigen rapportage risten ze zich
rustiger te gedragen en voelden ze zích minder hulpeloos bij ite

gedachte aan een toekonstige overstroning. Eoewel deze gegevens

niet onbelangrijk zijn, gaat het hier on een correlationele
studie. raarvau de generaliseerbaarheid niet is vastgesteld.

Uit de literatuur valt niet op te naken hoe uitgebreid het
publiek vooraf over calaniteiten en repressieve naatregelen
tsoet worden geinforneerd. fs het voldoende vooraf enkele
essentiëIe gegevens te verschafÍen en pas in het concrete geval
vaD een ranp Daar volledige infornatieverschaffing te streven?
of dient juist de infornatie vooraf uitgebreid te zijn, ondat
tijdens een calaniteit slechts de neest essentiëIe aanwijzingen
kunnen worden gegeven? Een argunent on het inÍornatie-aanbod te
beperken is te ontlenen aan de verrachting dat de psycholo-
gische bereikbaarbeid van de doelgroep zal afnenen naarnate in
één keer neer infornatie wordt verstrekt. l{en zal er ninder
snel kennis van neoen en voor zover dit wel gebeurt zal men een

deel van die infornatie na enige tijd weer vergeten. Toch noet
hierbíj worden opgenerkt dat de interesse clie door een bood-
schap wordt opgewekt belangrijker is dan de lengte ervan.

De interesse die door de boodschap wordt opgewekt, wordt nede

beinvloed door verwachtingen bij de doelgroep over de uitkonst
en de uitvoerbaarheid van de aanbevolen handelwijze (vgl.
Bandura, L9771. In negatieve zin gefornuleerd geldt clat de

interesse laag za1 zijn wanneer neD verwacht:
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dat er toch niets ernstigs zal gebeuren;
dat een eveatueel ongeval fataal zal zijn;
dat de aanbevolen haudelrijze onuitvoerbaar is;
dat nea zich op andere rijze kan beschernen.

Voor zover dat reëe1 is, za1 benaclrukt noeteu worden dat
eventuele calaniteiten niet fataal hoeven te zijo en dat de

aanbevolen bandelwijze is voor de doelgroep uitvoerbaar is.
Bij een plannatige opzet noet deze boodschap consistent zija
net de infornatie over preventie en net het betreffende
raarschuringssysteen. Ondat de voorbereiding van het publiek
noet anticiperen op datgene rat er bij waarscburingen zal.
gebeuren, rordt hier kort op dit onderwerp ingegaan.

2.3.2. Reacties op raarschurinEen

Iíet het oog op de anbiguiteit van alarnsituaties wordt in de
literatuur nogal rat aandacht besteed aan factoren die de
eÍtectiviteit van raarschuwingen kunnen beinvloeilen (vgl. Dra-
bek, 1986; Sorensen, 1984). In figuur 2 is hiervan een beeld
gegeveD.

Belangrijk is dat de raarschuring rordt gegeven door eeD

officiëIe brou. Ianneer diverse bronnen sinultaan waarschuren,
kont dit de geloofraardigheid ten goede. Ook het aantal
waarschuwingen per tijdseenheid verhoogt de geloofwaardigheiit.
Directe eD persoonlijke gegeven raarschuringen zijn effectiever
dan raarschuwingen die langs onpersoonlijhe weg worden ver-
spreiil.

Belangrijk is voorts de consistentie tussen de dÍverse bood-
schappen. Gegeven aanvankelijk ongeloof kan inconsistentie een
neutralisereude iavloed hebben, waarbij de relevantie van de
boodscbappen rordt ontkend. Specificiteit van de boodschap
heeft grote invloed op de adequaatheid van de reactie. Globa1e
aanwijzingen hebben weinig zia.

Door de anbiguiteit van de situatie hebben Eensen sterk de
neiging te zoeken naar aant{ijzingen die de juistheid van hun
interpretatie kunnen bevestigen. Dit kan onder andere reiden
tot een overberasting van het terefoonverkeer. rn deze context
zijn ook sociale voorbeelilen van belang, zodat het verschil
naakt of men alleen is of in een groep verkeert. Ook de
zichtbaarheid van het gedrag van buurtgenoten kan een rol
spelen.
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Directe visuele aanrijzingeu, sanenhangend uet kennerhen van de

calauiteit (ernst, oDvaDg, tijdsspanne) en de afstand tot tle

calauiteit, ziju eveneens vao invloed op de nate waaríu nen de

waarschuwing gelooft. Voorts geldt dat nensen ilie ervaring
hebben net soortgelijke sÍtuaties vaker geneigd zijn ile bood-

schap te geloven.
De geloofwaardigheid van Íaarschuwingen hangt dus af va1 een

groot aantal factoren. Ook het nonent van de dag en veelvuldige
ervaring net vals alarn spelen een ro1. Eoewel ilit niet net
zekerheid te zeggen is, is een incidenteel vals alarn waar-

schijulijk juist bevorderlijk voor de geloofraardigbeid van het
systeen. Doorgaans rordt gevonden dat outleren eD nensen net een

lage sociaal-econonische positie ninder ontvankelijk zijn voor
raarschuvingen.

Eeu aspect dat vaak weinig aandacht krijgt betreft de gezins-
situatie van de betrokkenen oD het nonent van de ïaar-
schuwingen. De aÍrezigheiit van huisgenoten, in het bijzonder
kinderen, kan een grote ro1 spelen bij de nanier waarop men

reageert. l{et nane ïanneer tot evacuatie wordt opgeroepen, is
nen vaa[ geneigd te rachten tot het gezin herenigd is.

Uit eeu onderzoek van Ikeda (1982) bleek dat onronenden van eeD

brand raarbij sprake was van vergiftigingsgevaar, zich na

afloop van ile calaniteit slechts weinig elementen konden

herinueren van de elenentaire waarschuwingsboodschap die door
luidsprekerauto's ras verspreid. Achteraf valt niet na te gaan

of nen atit eenvoudig ïas vergeten of ilat nen ook weinig
inÍornatie had opgenooen. DÍt laatste zou nede te naken kuunen

hebben net het feit dat bij rijdende luiilsprekerauto's een deel
van de boodschap verloren kan EaaD. Er noet ilan ook re}ening
nee worden gehouden dat de aard van de situatie het voor nensen

noeilijk kan naken on volledig kennis te nenen van ile lraar-
schuwing.

2.3.3. Inolicaties voor infornatie-overrlracht

De vele factoren die de geloofwaardigheid van waarschuwingen
beinvloeden, hebben ertoe bijgedragen dat in de Iíteratuur
wordt gepleit voor de ontrikkeling van lokatiegebonden ïaar-
schuwingssystenen waarin aIle voorbereidende stappen, beslis-
singsnonenten, en naatregelen worden geintegreerd binnen het
ruinere kader van de ranpenbestrijding (vgl. Sorensen, 1984).
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Bevordering vao de gelooÍraardigheid van bet systeen als geheer
is dan eeD belangrijlr aspect van de voorbereiding vaD het
pubriek op calaniteiten. Dit inpliceert dat enige uitreg rordt
gegeven over de rerting van het systeen ea over de aard van de
waarscburingen.

Hoerel vooraf niet precies is aan te geven wat een waarschuring
zal inhouden, vart hierbij aan ile vorgende elenenten te denken
(vgl. I[eda, L982; Sorensen, 1984):
1. acoustisch alarnsignaal;
2. specificerende infornatie:

- ilat neD persoonlijt in gevaar is (rie, raar);
- rat ile aard van het gevaar is;
- hoe acuut het gevaar is;
- boe nen zich noet beschernen.

Het publÍek noet erop rorden gewezen dat tte waarschuringen
zodauig zullen rorden aangeboden dat bet officiële karakter van
de bron iluiilerijk is. rn ttit verband wordt het pubriek neestal
geattendeerd op sirenes en radio/televisie-uitzendingen. Hier-
bij vart aan te tekenen ilat de efÍectiviteit van sirenes
volgens diverse onderzoeters beperkt is vaDïege hun anbigue
karatter. rn het verreden is gebleken dat sirenes niet door
iedereen worden opgenerkt, dat ze genegeerd rorden of dat ze
verkeerd worden geinterpreteerd (vgl. Drabek, 1996). Bij
waarschuwiugen via radio of terevisie ilient nen erop bedacht te
zijn ilat het pubriek hieraan niet altijd berkent dat rle
betreffende infornatie van officiële zijde wordt verstrekt. IIet
bevordereD vaD cle herkenbaarheid van de bron is een belangrÍjk
aspect van de voorbereiding van het publiek.

Iíanneer verwacht nag rorden dat tijdens een calaniteit aan bet
pubriek srechts de neest essentiëIe aanwijzingen kunnen rorden
verstrekt, is het zinvol on vooraf concrete voorbeelden te
geven van aanbevolen handerrijzen. verbale inÍornatie is hier-
bij ninder geschikt ilan visuele. Bij de opzet kan gebruík
worden genaakt van enkere principes uit de teertheorie, vooral
rÍaar het gaat on het leren naar moder. Dit houdt in dat een
volledige gedragssequentie wordt getoond door een herkenbare
persoon. vanuit gedragsanarytisch gezichtspunt zal nader noeten
worden bepaald in hoeverre het zinvol is om naast het goede
voorbeerd ook te laten zien wat nen juist niet zou noeten doen.
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De neest essentiëIe infornatie die vooraf rordt aangeboden, zaL
een duidelijk herkenbare eenheiö noeten vornen. Eet ligt voor
de hand on er naar te streven deze infornatie-eenheid zodanig
te ontwerpen ilat de doelgroep dit onderileel genakkelijk kan
beraren en snel kan raadplegen.

2.4. CONCIJU§IES

Vanuit het oogpunt van conuunicatie verilient het aanbeveling on
de overdracht van infornatie over preventie en repressie van
industriële ongelukten plannatig aan te pakken, raarbij inbou-
ilelijke, uethodische en organisatorische beslissingen zorgvul-
ilig op elkaar rorden afgestend in het kader van bepaalde
doelstellingen en verïachtingen over de doelgroep.

Bij de uitrerking hiervan noet rekening worden gehouden net de

sociaal-ruiutelijke context waarin ile infornatie-overdracht zal
plaatsvindeu. Dit betreft in het bijzoncler de uogelijkbeid dat
de betreffende industriëIe activiteit als een verstoring van
het leefniLieu rordt ervareD. Ilierbij gaat het niet alleen oD

de eventuele vrees voor calaniteiten, Eaar ook on andere
aspecten vaD de situatie, waarop de boodschap zou kunnen
inspelen.

Ten aanzien van de psychologische bereikbaarheid van de doel-
groep is gerezen op enkele beperkingen van de nenselijke
infornatieverrerking. Zowel inhoudelijke a1s functionele over-
regingen nakeu het raadzaan on de aan te bieden infornatie te
ordenen in bet kader van herkenbare thema's. Eierontrent zijn
enkele nogelijkheden uiteengezet.

Overdracht van ricro-infonatie

In paragraaf 2.2 is ingegaan op de overdracht van risico-
inÍornatie in engere zin. Geconstateerd is ilat leken en
deskundigen onzekere gebeurtenissen vaak vanuit verschillende
perspectieven benaderen. Dit kont onder andere naar voren bij
het vergelijken van risico's. Dit perspectiefverschil is een
van de factoren die de connunicatie over risico's benoeilijken.
Het goed uitleggen van de analytische benadering van het begrip
risico aan leken vereist niet alleen een neutrale connunicatie-
context naar ook een zorgvuldige educatieve benadering.

0n de krantitatíeve aspecten van risico's te verduiclelijken zou
een risico-index ontwikkeld kunnen worden. Bij a1e presentatie
daarvan moeten dan vaste combinaties van verbale en nunerieke
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inforuatie worden gebruitt, Zoàls dat ook bij ile rindverwach-
ting gebeurt. Iíaarschijnlijk is het beter ou algenene inforna-
tie over risico's en risicobeheersing in eerste iustantíe
aanvullend ter beschif,lcing te stellen aan burgers die hierover
Deer willen weten, voordat in een latere fase tot bredere
verspreiding wordt overgegaan.

Yoorbereiding oD calariteiten

llaar tle voorbereiding van het publiek op eventuele calaniteitea
is Dog nauwelijks onderzoek verricbt. lÍel is bekend dat
alarnsituaties worden gekennerlt door anbiguiteit en dat de
eerste reactie op een alarn vee1al ongeloof of ontkenning
inhouilt. Dat het zinvol is on het publiek vooraf over calani-
teiten te inforneren, tau indirect worden afgeleid uit het
belang van ile Íactor ervaring. Voor zover dat reëe1 is, zal
benadrukt noeten rorden dat eventuele calaniteitea niet fataal
hoeven te zijn en dat ile aanbevolen handelrijzeu voor de

doelgroep uitvoerbaar zijn.

Een belangrijk aspect van de voorbereiiling van het publiek op
calaniteiten is het bevorderen van de geloofraardigheid van het
raarschuringssysteen als geheel. Een bijzonder elenent hierbij
is het bevorderen van de herkenbaarheid van de waarschuwings-
bron.

IÍanneer verracht nag wordeo dat tijdens een calaniteit aan het
publiek slecbts de neest essentiëIe aanwijzingen kunnen worden
verstrekt, is het zinvol on vooraf visueel uÍtgedrukte voor-
beelden te geven van aanbevolen handelrijzen. Bij de opzet
hiervan kan gebruik rorden genaakt van leertheoretische prin-
cipes. De neest essentiële infornatie die vooraf wordt aangebo-
den, zal een aluialelijt berlenbare eeoheid noeten vornen.
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3. BESTI IÍDE ITTOn TÍTEPRIf,ÍIiIf,ET

IXLBIITITG

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de nanier ïaarop op het
nonetrt in buiten- en binnenland infornatie over risicovolle
activiteiten wordt verschaft. Voor wat betreft Nederland is ook
aangegeven hoe ile onderzochte bedrijven tegen ilergelijke infor-
natieverschaffing aankijken. 0p grond van deze infornatie
rorden conclusies getrokken over een aantal aspecten lraarnee
rekening gehouden noet worden bij bet opzetten van een inforna-
tie-activiteit in het kader van de Seveso-richtlijn.

VERENICDE STÀTEN

CàER

In tle Verenigde Staten is a1s reactie op het ongeluI in Bhopal
door de CUI (Cheuical l{anufacturers Association) het CÀER-
progranna opgezet. CÀER staat voor Connunity Àwareness and

Energency Response. Het hoofddoel van dit prograrrua is coöpera-
tieve planning tussen bedrijven en hun sociale ongeving zodat
bij een chenisch ongeluk of bij een natuurranp snel en

iloelmatig kan wordea opgetreden. Het progranua rordt gesponsord
door cheniscbe bedrijven in het hele land en op lokaal niveau
door lokale bedrijven en overheden. Het progranna rerd niclden
1985 gelanceerd en voor eind 1985 nan al bijna 100t van de CllÀ-
leden deel aan het progranna.

Eet doel van CÀER is treeledig, ten eerste het onderlinge
afstennen van bedrijfsnoodplaDnen eD ranpbestrijilingsplannen
van de overheid door niddel van integratie in zogeheten
'Connunity Energency Response' plannen. Een tweede doel van
CÀER is: het publiek vertrouwder naken net wat er in hun
chenische ongeving gaande is.
Lokale CAER-prograDrna's rorden opgezet iloor een coördinatie-
groep die bestaat uit vertegenwoordigers van de aanwezige
chenische bedrijven, van andere bedrijven, anbtenaren van de
lokale overheid, politie en brandweer, andere instellingen die
een ro1 hebben bij ranpbestr:jding (bijvoorbeeld ziekenhuizen,
toxicologische laboratoria. e.d. ) en vertegenwoordigers van
burgers. CÀER is voor het publiek vooral nerkbaar in lokale
kranten en op lokale radio- en televisiezenders. Àls voorbeeld
kan bet CÀER-progranna van DOIÍ in Freeport, Texas, worden
genonen. Er is een introductiefiln van het bedrijf en tijdens
uitzendingen worden aanwijzingen gegeven hoe te handelen bij

3.1.
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bijvoorbeeld een ontsnapte gasrolk. Verder deelt nen huis-aan-
buis-folders uit, net daarbij onder andere een napje net
gevarenkaarten van chenicaliën, en is er een radiozender-
frequentie, speciaal voor gebrui* bij ranDeD, eD een telefoon-
nunner voor nadere infornatie. Eet napje net Eevarenkaarten
geeft infornatie over relhe potentieel gevaarlijle stoffen er
waar in ile ongeving van Freeport door Dow rorden gebruikt en

rat de gevaren en te nenen naatregelen zijnr.
Via een naandelijkse nieursbrief worden de Cl{À-Ieiten op de

hoogte gehouden van de vorderingen van het CÀER-Drogranna. Oolr

rorden in de nieuwsbrief nededelingen Eedaan over de koppeling
van CÀER net activiteiten van overheidsinstanties en net
(nieure) rettelijf,e verplichtingen, zoals de 'Energency Plan-
ning and Connunity Right-To-Knor Àct'.

Enersencv plannins and connunitv risht-to-knor act (1986)
(Title 3)

In 1986 is de Superfund Ànendnent and Reautborisation Act
aangeaonen. Title 3 van deze wet heeft als onderwerp Energency
Planning and Connuuity Right-To-Knor, €D regelt ile totstand-
koning van raupbestrijdingsplannen en de inÍornatie die gegeven

noet worden voorafEaand aan en tijdens alarnsituaties. Onder

alarusituaties verstaat nen alleen die situaties waarin bloot-
stelling plaatsvindt van personen buiten de lokatie. Title 3

eist het totstandkonen van ranpbestrijalingsilistricten en lokale
ranpbestrijdingsconnissies voor elk district. Iedere comnissie
dient vertegenwooridigers te bevatten van de volgende groepen
of organisaties: 'elected State and local officials; law
enforceuent, civil ilefense, firefighting, first aiil, health,
local environnent, hospital and transportation personoel;
broadcast and print nedia; connunity groups; and owners and
operators of facilities subject to the requirenents of this
subtitle' (section 301 van Title 3). De connissies zouden
uiterlijk 17 augustus 1987 gevornd noeten zijn.
§ubtitle B regelt relke infornatie beschikbaar noet zijn.
Illustratief zijn de titels van de betreffende secties:
see. 311 }Íaterial safety data sheets;
sec. 312 Energency and hazardous chenical inventory forns;
sec. 313 Toxic chenical release forms.
Sectie 324 regelt de beschikbaarheid van deze informatíe voor
het publiek. De lokale ranpbestrijdingsconnissies hebben onder
Deer ile taah procedures te ontïíikkelen voor het aanvragen en

r Infmtie uit Bein Sanders, 6rus lÍitret en Hmke ïí@a, ElÍ cares ret em,,
Cbeuisó !íasazire, fehuari 1987, p. 107. Zi.e @k CàIR niemsbrief , naart 1986.
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verïerkeD van verzoeten o[ infornatie door het publiek-
De CAER nieursbrieÍ van öecenber 1985 gaat in oD de coDsequen-

ties van Title 3 voor de leden var de CltÀ. De nieursbrief neldt
dat ile Àneritaanse Kaner van Koophandel ile lokale Kaners op het
hart heeÍt gedruht erop toe te zien dat bij ile uitvoering van

het C1ER-progranna door de bedrijven rekening rorilt gehouden

net de eisen van deze nieuwe retgeving. ïant title 3 eist
reliswaar bet opzetten van Progranna's naar geeft geen aanwij-
zingen hoe dit uoet worden uitgevoerd. De KvK ziet deze eis als
een kans voor de bedrijven actief nee te werkeu aaD ile
vorngeving van deze activiteit, aangezien aaders de overheid
het initiatieÍ, za]. overnenen. De Cl{À neent ileze aanbeveling
over.

Eet lijkt erop dat het CÀER-progranna en Title 3 zodanig op

ellaar aansluiten dat ze relatief eenvoudig aan elkaar te
hoppelen zijn. Historisch gezien bestonö CÀER eeriler en het is
ttenkbaar dat eeu aantal vau de bestaanile activiteiten niet
voliloen aan de eisen van Title 3. Hierover is echter bij ons

geen infornatie bekend.
Eet voordeel van de Ànerikaanse ontrikkelingen is dat ze sterk
vanuit lokaal niveau gedragen rorden, waardoor veronilersteld

. nag worden dat ze iloor de betrokkenen als zinvol worden

ervaren. Een nadeel van de ontstane situatie lijkt te zijn dat
er zeer veel inforuatie beschikbaar kont waardoor deze inforna-
tie zelfs voor professioneel betrokkenen, zoals brandweer en

politie, naurelijks neer te overzien valt, laat staan voor
leöen van het publiek.

3.2. EUROPÀ

3.2.L. Overzicht

In de lanilen van ile EG wordt ile situatie rond infornatíever-
schaffing aan het publiek sterk beinvloed door het bestaan van
de Seveso-richtlijn. Bij nadere beschouwing blijkt dat er in
relatie tot deze richtlijn en de infornatieverschaffing rond
industriële veiligheitl drie groepen lanilen te onderscheiden
zijnz. Er is een groep van landen die voorafgaand aan het
totstandkonen van de Seveso-richtlijn al een uitgebreicle wetge-
ving had net betreking tot industriële veiligheíd en het
nilieu. Dit zijn Nederlanil, lÍest-Duitsland en Frankrijk. Het

2 Grahm Bemett, ltre irolryrtatim of tle Seveso directire. Paper vm het IIfts
illÀ Syryositm 'ltte ferenticn ard aontairent of largeÉcale idttstrial acsi-
d€uts", Rotterdm, 15-18 june 1987.
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effect biervan is dat hun retgeving in een aantaL opzicbteu
niet strookt net de letter van de Seveso-richtlijn. Andere
landen hebben hun retgeving in de pas laten lopen net het
totstandkoneD van de §eveso-richtlijn, a1s gevolg raarvaD het
voor ben relatief genakkelijk ras zich aan de letter van de
richtlijn te houden en tenslotte zijn er landen die sterk
achterlopen net betrekking tot de retgeving uet betrekking tot
veiligheiil en nilieu in het algeneen en de inplenentatie van de
§eveso-richtlijn io het bijzonder. §cherpe grenzen zijn tussen
de categorieën niet te tretken, vandaar dat niet is geprobeerd
de Landeu in groepen in te delen. Eier wordt een korte
tarakteristiek gegeven vaD ile situatie in 8 van de LZ Ec-
landen, raardoor de stand van zaken in die landen enigszins te
plaatsen valt.

Frankrijk

De belangrijtste ofÍiciële inplenentatie van ile richtlijn is de
verplichting brochures net publieke infornatie te verschaffen
aan die nensen die verondersteld rorden bloot te staan aan het
risico van een groot ongeval gezien de uit[onsten van een
externe gevaarsanalyse. De voorgeDonen volgorde van activi-
teiten is: gevaarsanalyse, intern ranpenbestrijdingsplan (POI),
extern ranpenbestrijdingsplan (PPI) en tenslotte het verschaf-
fen van infornatie aan het publiek. Dit informatieprogranna is
Dog naar op enkele lokaties die onder de §eveso-richtlijn
vallen, uitgevoerd door het verspreiden van korte brochures
onder bewoners, op schoLen etc.

Bondsrepulbiek Duitsland

In 1980 is in Duitsland het 12e uitvoeringsbesluit van de
bescheruingsret tegen enissies aangenonen. Dit uitvoerings-
besluit lijkt sterk op tle Seveso-ricbtlijn, eD er rordt nogal
eens Daar gerefereerd als rle 'Duitse §eveso-richtlijn', naar
infornatieverschaffing aan het publiek is er minder duidelijk
in geregeld dan in andere Duitse wetten. Die infornatiever-
schaffing vindt vooral plaats door niddel van voorlichting in
het kader van vergunningverlening. Daarbij moeten de plannen
onder meer rorden gepubliceerC in lokale kranten.

Groot-Brittannië

De Seveso-richtlíjn is in het Verenigd Koninkrijk geinple-
nenteerd iloor niildel van wetgeving net de titel Control of
Inilustrial líajor Àccident llazard Regulations (CU{ÀE). De uit-
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voering van de tÍet valt onder de conpetentie van de Eealth and

Safety Executive. llaast de retgeving zelf zijn er richtlijnen
uitgegeven (ES(R)21) raarin bedrijven en loka1e overheden
rorden geadviseerd over rat buu ro1 en verantrooraletijkheid is
en hoe ze daaraan vorn hunnen geven. Deze richtlijn heeft geen

wettelijke status. De wet en cle richtlijnen zijn afgestend op

de inhoud van de EG-richtlijn.

Ierland

De ret raarnee in Ierland de Seveso-richtliin is geinple-
ueuteerd is de European Connunities (t{ajor Accident Eazards of
CertaÍn Industrial Activities) Regulations 1985 die nogal
vergelijkbaar is net de Britse CIUÀH. De ret is de eerste wet
itie externe veiligheid als onderwerp heeft. 7.íj is op 1

septenber 1986 in rerking getreden en vereist infornatiever-
scbaffing aan het publiek voor bestaande lokaties uiterlijk op

1 septenber 198?. Zouer 1987 ras het aantal situaties ïíaarvoor
«le verplichting was uitgevoerd nog heel beperkt, waarschijulijk
nede a1s gevolg van een voorgenonen activiteitenvolgorde zoals
in Erankrijk, raarin inforneren van het publiek pas plaatsvindt
nà het opstellen van ranpenbestrijdingsplannen.

IruxenburE

op 10 april 1987 is er een wet in werking getreden waarnee
forneel de Seveso-richtlijn is geiuplenenteerd. Deze wet is
stert analoog aan de richtlijn. De verautwoordelijle autoriteit
is een interninisteriëIe connissie. Artikel 8 van de wet stelt
dat ileze connissie de inplenentatie van de infornatieverschaf-
fing aan het publie* zal verzorgen. I{annéér de inplenentatie
een feit zaL zíjt, is onduidelijk.

BeIgië

De wet raarnee de Seveso-richtlijn rordt geinplenenteerd, is
een raanwet; deze is op 2L januari 1987 aangenonen en nog niet
in werking getreden, onder meer vanwege het ontbreken van
uitvoeringsbesluiten. Het verschaffen van infornatie aan het
publiek over het +:enselijke gedrag wanneer er een ongeval
optreedt valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. De te gebruiken neclia zijn nog niet
gespecificeerd, evennin als de gebieden waarbinnen infornatie
noet worden verschaft.
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tlet gedeeltelij[e uitzondering van SenefÍe,
gebied io Ïallonië, raar onder druk van het
is uitgegeven, is artilel 8 in Be1gië in
geinplenenteeril.

Griekenland

een industrieel
publiek infornatie
ile prakti jt niet

Er zijn in Griekenland geen specifieke regels voor infornatie-
verschaffing aan het publiek. Overheden hebben bij vergunning-
verlening de nogelijkbeid intornatie te vragen die zí5 nodig
achtea, naar die inforuatie is niet bedoeld voor infornatie-
verschaffing aan het publiek. In de neeste recente industriële
ongevallen ïas er geen sprake van infornatieverschaffing aan
het pub1iel, noch vooraf over nogelijke ongevallen eD tíat te
doen in het geval van een ongeluk, noch achteraf, in ieder
geval niet gedurende de eerste uren.

ItaIië

fn ltalíë is de richtlijn níet geinplenenteerd: er is geen

tijdscheua voor vastgesteld, noch is er vastgesteld wie de

verantroordelijke instantie is voor de inplenentatie. lls
gevolg daarvan is er een grote variatie aan praf,tijken, bestaat
er grote verrarring tussen de verschillende betrolten partijen
en is er in bet algeneen [aar reinig sprake van infornatie-
verschafÍing aan het publiet.

Dit overzicht laat zien dat vooral Groot-Brittannië en Ierland,
eD in nindere uate de Bondsrepublieh Duitsland, L,uxenburg en

Frankrijt hun regelgeving net betrelting tot inÍornatiever-
schaffing aan het publiek rond industriëIe lokaties hebben
genodelleerd naar de Seveso-ricbtlijn ze1f. Àangezien de uit-
voering van ile regeling het verst gevorderd is in Groot-
Brittannië rillen víe hier de situatie in Groot-Brittannië
uitgebreider bescbrijveas.

3.2.2. Groot-Brittannië

De uitgangspunten van infornatieverschaffing in het kader van
de Seveso-richtlijn in het Verenigd Koninkrijk zijn gereest:

3 De basis van de besctrijvjry is ile vwlqige rersie van eetr rappt alat atm
Gcdca llalJer aan de uiversiteit van trancaster is qgesteld in het kader van eelr

derrek alat Brian lflnne ui.trert naar de irylmrtatie viur ite pet-Serreso

rieflijn in de E.
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1.

2.

Dat bet publiek gerustgesteld rordt ilat de risico's zeer
gering zijn (Engels: renote).
Dat er Dlannen rorden ontrik[eld en loIaal rorden uitgererkt
op die plaatsen raar onvoorziene gebeurtenissen altie nodig
kunnen naken.

3. Dat bet redelijke verlangen van het publiek on te reten oÍ
er een risico bestaat en rat voor risico het is, van een
adequaat antroord wordt voorzien.

De brou

In de regelgeving rordt gesteld ilat bij voorkeur de loka1e
overheid de noodzakelijte infornatie uitgeeft. Beilrijven noeten
op ilistrictsniveau overeenstenning net de overheiil proberet te
bereiken over de inhoud vaa de infornatie, waarop de overheid
deze infornatie verspreidt onder het publíek. Àls er geeD

overeenstenning wordt bereikt, kan het bedrijf de infornatie
rechtstreeks aan het publiek verstrekken.

In de neeste gevallen zijn lokale overheid en bedrijfsleven tot
overeenstenning gelonen, wat overigens in de praltijk niet
heeft betekeod dat de lolale overheid ook steeds de zender van
de infornatie is geweest. In veel gevallen is de infornatie
opgesteld door het bedrijf (aI dan niet in overleg uet de
overheid). Deze infornatie is op verschillende nanieren ver-
spreid, nanelijk rechtstreeks rloor het bedrijf, net het brief-
hoofd van de lokale overheid, in een aparte brief van de Lokale
overheid of in een gezanenlijke brief. Binnen de lokale
overheiil tÍaren bet verschillende instanties die bij ile verzen-
ding betrolf,en raren; de neest voorkonende instanties raren
af«lelingen die bij nilieu-activiteiten raren betrokhen of
afdelingen die te naf,en hebben net ranpenbestrijding.

De booilschap

Het publiek noet rorden geinforneerd over de volgende drie
punten:
a. Dat het bedrijf onder cle richtlijn valt ('notifierl to the

HSE') ;
b. Over de aard van het aanwezige gevaar;
c. Over de genonen veiligheidsnaatregelen en het gerenste

gedrag in geval van een ongeval.

De richtlijn beveelt aan de infornatie te schrijven in eenvou-
dige bewoordingen. De infornatie noet bruikbaar zijn on het
publ.iek genakkelijk te laten begrijpen welke risico's voorzien
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ïorden en ïeIIe handelingeD Den in het geval van een ongeval
zou noeten verrichten.

In rle richtlijn rerd aaDgegeven wel}e infornatie noet rorden
gegeven. Dit onvatte de volgende punten:
1. Confirnation that site is subject to CII{ÀE and that the HSE

has been notified.
2. Àn explanation of the activity undertaken at the site.
3. Nanes of the hazardous substances used on site and their

principal harnful characteristics.
l. Assurances that all steps are being taken to nininize the

risk of accidents.
5. Details of euergency rarning systens.
6. Àdvice on action nenbers of the Public should take on

hearing the rarning.
7. Reference to the off-site euergency plan drarn up by the

county council.
8. Details of where further inÍoruatioD can be obtained.
9. líane oÍ the conpany and the person available to give further

details.

De lijst vertoont zeer sterke overeenkonsten net de 'list of
itens' genoend in tabel 1 van hoofdstuk 1. De bedriiven lijken
zich sterk aan deze lijst van itens geconforneerd te hebben. Er
zijn gevallen raarin de vereiste infornatie zonder onvÍegen

worilt gegeven, naar in andere gevallen is de infornatie
opgeuonen in uitgebreide PR-infornatie over het bedrijf en het
belang voor de lokale econonie.

Gebruikte nedia

Uitgangspunt is volgens de richtlijn dat de belangrijkste
nanier waarop infornatie zal worden verschaft een brief of een

brocbure is, hoerel in sonnige gevallen ook publieksbijeen-
konsten of 'local liaison connittees' aanvaardbaar worden
geacht zolang ze naar effectief zijn om het publiek te
bereiken. Inderdaad is in de overgrote neerderheid van de

gevallen gebruik genaakt van brieven of brochures', maar de

precieze vorn heeft nogal gevarieerd van een brief op een vel

{ In 2 gevallen ïerdÉn ite en}ele orurenden persqflijk benaderal en ia een geml is
gehrd.k g@akt rran lola1e Ïranten, mt de vermldirg dat verdere irÉomatie kcn

ïEden aargevraagd.
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A{ tot tien pagina's tellende brocbures oD glanspapier, eveD-
tueel vergezeld van geplastiÍiceerde kaarten net te hanteren
gedragsrijze in geval van een ongeval0.

Daarnaast werden iloor de bedrijven ook andere activiteiten
genoend zoals openbare bijeenkonsten, open dagen etc. Het neest
vergaande voorbeeld dat door llalker rorclt genoend is dat vaD

Hickson and Ïe1ch (Castleford) waar het bedrijf een infornatie-
rinkel heeft geopend in het centrun raar het rinkelend publiek
gedurende 2 Llz reet vragen kon stellenc. Er Ís geen nationaal,
beleid gevoerd net betrekking tot de vorn van öe connunicatie,
en er is ilan ool een grote variatie ontstaanz.

De ontvanEers

In tle regelgeving wordt tle infornatieverschaffing iluiilelijk
gekoppeld aaD een beDaald gebied rond het bedrijf. De IISE noet
dit gebied vaststellen. De richtlijn beveelt aan beroners en

anderen raarover op enigerlei rijze controle kan worden uit-
geoefend (nensen op bua wer[, schoolkinderen eD ziekenhuis-
patiënten) te beschouren als de prinaire doelgroep vaD de

infornatieverschaffing. ltaar toevallige bezoekers noeten rel
rorden oDgenonen in de ranpeobestrijdingsplannen en moeten in
het geval van een calaniteit rordeu gewaarschurd.

Ia ile @eode rrariatie lijlrt ile cnvag va de pqflatie eea belanfijle rol te
heEeo gesDeeld, Uij tcitrig c6m€Íd€n nerd een eeovudip kieÍ gleller voldoerde
geaót. t{ogelijlt r,ur er ok een relatie mt «le wafgaade verUningeo tussen
Ue'qoUiry ea idstrie: eeovudiger infcmtim;rsciaffirg ir gmllan waar in het
verledeo geeo poblergr bestd€n.
E blijlrt iht ht bedrijvta naren öe gekuit malrten van relatief lunns
uitgercerde hl&Ees, terrÍijl yual grote bedrijven (ret mer Eelil en PR-

afileliryed relatief uÍtgeÈreide iafqmli.er-activiteiten veradeo.
0p eea loilratie in de lterse*si.de werd bijwbeelil in een periode mn 2 naardeo het
volEeode FqÍrma uitge,rcerd:
1. Arti.heL in een intem bld mn het bedrijf .

2. Briefing vlm een aihriesccmissie uit de staf , shop stanrÈs e[r veiligtpids-
ccmi.ssies.

3. Versfeiden rran brodrrres cnrer het perrcI.
a. aehothalcing aan officiëIe vertegemrcorèigers (parl-pertsled€Ír, raadsleden).
5. Persberiót.
6. Be@k q ile lo&atie van loln1e radsledeo.
7. Verspeidiry van infomatie.
8. Systeen cn vrqÍea te otvarpen.
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De E§E is bij bet vaststellen van de doelgroep uitgegaan van de

al bestaande planningzones die nede gebaseerd zijn op onge-
valsscenario's. De straal van het gebied varieerde rurïeg
tussen 100 en 1500 n geueten vanaf een punt op de lokatie (dus

niet vanaf ile grens ervan). In principe rorden degenen die
binnen een ongevalszone aanrezig ziin a1s potentiëIe slacht-
offers gezien en daarnee als degenen die geinforneerd noeten
rorden. In een aantal gevallen is echter afgeweken van de

planningzone bijvoorbeeld doordat juist een wat ander punt als
centrun van een nogelijlt ongeval werö genomen. lleestal werd ook

buiten de getroklen cirkel een stuk toegevoegd IíaDDeer juist
een öeel vaD een bepaald conplex of iets dergelijks zou rorden
ingesloten en de rest niet. Ifanneer er in de ongeving weinig
beroners zijn, is «likwijls een ruinere cirkel getrokken zodat
de ueest nabijgelegen percelen toch nog werden gedekt.

Overige relevante punten

Kosten genaakt door overheden zijn in een aantal gevallen
geheel of gedeeltelijk verhaald op bedrijven. Dat betreft
kosten voor het verzorgen van adreslijsten, naar sons ook

kosten voor het inschakeleD van personeel. Eoewe1 bedrijven
sons vouden dat de infornatieverscbaffing een dure activiteit
was, zijn er geen bedrijven gevonden die reigerden te betalen.
De richtlijn adviseert de informatieverscbaffing periodiek te
herhalen, raarbij de frequentie noet rorden bepaald door lokale
onstandigheden. Er zijn nog geen gevallen van herhaling
geweest, naar een aantal lokaties plannen herhaling na een
jaar, andere na tree oÍ drie jaar; de plannen bliiken sanen te
hangen met de aanbeveliDgen van de regionale HSE's. Er is geen

nationaal beleid.
De reactie vaD het publiek op het infornatieprograntna is tot op

heden nininaal geweest, hoewel van tevoren anders gevreesd

werd.

3.2.3 VerEeliikingen: Relevante pooulatie, tijdstip en aard van

verschafte inforuatie

De Seveso richtlijn richt zich op landen en niet rechtstreeks
tot de industrie. In het geval van infornatieverschaffing aan

het publiek in het kader van artÍkel 8 van de richt-
lijn,beschikken overheid en industrie beide over relevante
inÍornatie. Daardoor is niet onnidilellijk duialelijk op welke
nanier de verantwoordelijkheden tussen industrie en overheitl
verileel zouden noeten worden. In de meeste landen worilt
infornatieverschaffing aan het publiek prinair gezien als een
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verantïoorilelijkheiil van ile overheid. Groot-Brittanaië ís in
die zin opnerlelijt ilat, indien gereust, de industrie oot zelf,
zonder overLeg net de overheid, tot inÍornatieverschaffing in
het kader van de richtlijn kan overgaan.
Iu lerland zijn drie partijen betrof,ken bij het overleg over de
infornatieverschaÍfing: bet bedrijf, de loIale overheid en het
ilepartenent van de Àrbeid (de centrale conpetent authority) a1s
adviseur en controleur. De lerse regelgeving eist (in aÍwijking
van de Britse situatie) overleg en sanenrerking tussen de
betrofken partijen, uaar stelt er tij«lslinieten aan. Er is ook
Eeer Dogelijlheid tot het opleggen van draag bij ile uitvoering
van de regelgeving.
In de neeste landen en situaties zal de inplenentatie vaD ile
richtiju noeten leiden tot nieuwe vornen van sanenrerking
tussen industrie en overheid. IÍanneer itit het ontstaan van veel
nieure contacten eist tan dat leiden tot vertraging in het
inforuatieDroces.
Àspecten die van belaug zijn voor de relatieve uadruk alie 1igt
op ieders rol is de nate waarin het publiek gerend is dat de
zorg voor hun veiligheid in handen van de overheid is eD de
uate rarin inÍornatie afhonstig van industrie respectievelijk
overheid rordt vertrourd. OoI Xaa er nog verschil zijn in de
uate van vertrouren in verschillende overheidsorgaDeD, zoars in
Frantrijk raar de lolrale overheid plaatserijt iluiiletijk neer
vertrouren geniet dan de centrale overheid.
De nilieubeweging beinvroedt bet inÍornatieproce!, ia een aantal
Europese rauden kennelijk voorar doordat zij de agenda van het
infornatieproces inplíciet bepaalt: er rordt net haar ver-
onderstelde rensen rekening gehouden.

De relevante oooulatie

Zoals boven beschreven rordt in Groot-Brittannië de relevante
gopulatie voor infornatieverschaffing ruinterijk gedefinieerd.
rn een ondersteunende brochure bij de rerse regelgeving rordt
een verdere onderverdeling genaakt van de rerevante popuratie.
Daarin wordt de rerevante popuratie voor de infornatieverschaf-
fing onderverdeeld in drie groepen:
1. Ledeu van het publiek die in het gebied wonen of die er

aanrezig kunnen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld nensen die net
de bus of per auto door het gebied reizen. Er wordt
voorgesterd hen door niddel van aankondigingen en lichtsig-
nalen op de hoogte te stellen.

44



2.

3.

Personen die bij andere bedrijven in bet gebied rerÏzaan
zijn. Er rordt voorgesteld inÍornatie van belang voor hen

aau het nanagenent van hun bedrijf toe te stureu, zodat het
verwerkt kau rorden io het bedriifsevacuatieDlan.
Personeu betrok}en bíj de ranpenbestrijiling ('energency
service personael') tlie inÍornatie zouden noeten krijgen
door niddel van overleg net het bedriif en de verantwoorde-
lijke autoriteit op centraal niveau als onderdeel van de

voorbereidiug van het ranpenbestrijdingsplan.

In een aantal landen (net nane Erantrijk en ook lerland) rordt
de nadruk gelegd op een bepaalde tijdsvolgorde in de activitei-
ten raarnee de Seveso-richtlijn wordt geinplenenteerd. Deze

volEorde houdt in dat er eerst risicostudies worden verricht
van de installaties op een loIatie, dat oP basis vaD de

resultaten van een dergelijke risicostudie eerst een intern
ranpenDlaD eD vervolgens een extern ranDenDlan wordt opgestelil.
Pas aan het eiud van de cyclus wordt ile infornatie die nodig is
voor het inÍorneren van het publief, beschikbaar geacht.
In Groot-Brittannië daarentegen is het publiek geiuforneerd op

basis van beschikbare infornatie van relatief lage kraliteit,
uaar tegelijtertijd relatief snel.
De inÍornatie-activiteiten rorden in die landen raar in het
kader van de richtlijn sprake is van actieve infornatiever-
schaffing in ieder geval eennalig uitgevoerd en vee1al zijn er
voorzieniugen voor infornatieverschaffing bij nieuwe lohaties.
Hoewel in een aautal landen is erkend dat herhaling en uD-to-
date breugen van ile infornatie van groot belang is, zijn er
geen duidelijke afspraken voor.

Praktische punten

- Financiële kant.
Eoerel de infornatie over de uitvoeringspraktijk van de richt-
lijn nog heel beperkt is, lijkt ia veel gevallen de industrie
het nerendeel van ile kosteu van bet infornatieproces te ilragen.
Dit betreft neestal niet ile personele kosten die door de

overheitl genaakt zijn.

- Begrenzing van het gebied waarin voorlichting plaatsvindt.
In het algeneen bestaan er vooraf aI procedures waardoor er een

zekere gebiedsindeling en afgrenzing rond industriële activi-
teiten is. Deze vooraf bestaande gebieden worden geselecteerd
en sons op basis van ad-hoc argunenten, uitgebreiil tot een

relatief 'natuurlijk' afgegrensd gebied.
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3.3. IIEDERI.'ÀIID

Deze Daragraaf bevat een overzicht van de nanier waaroD dit
nonent inforuatie rordt verscbaÍt aan het publiek over de

activiteiten vaD bedrijven en net nane over de activiteiten ilie
risico's net zich neebrengeD. De rapportage is deels gebaseerd
op inforuatie uit een onderzoek dat in opdracht van de EG is
uitgevoeril naar de nanier waarop artikel 8 van de Seveso-
richtlijn in l{ederland is uitgererkt en een achttal casestudies
(van Eijndhoven en lÍorrel, 1987). De casestudies hadden betrel-
ting oD llzo Cbenie lokatie Ansteröan-lfoord, Dor Chenical, DSIí,

Duphar, General Electric Plastics, Gist-Brocades, Rijnnond ea
Yerdugt. Zie voor een korte karalrteristie* van deze gevallen
Bijlage 1.

3.3.1. EuidiEe situatie rond infornatieverschaffinq

In de huiilige t{ederlandse situatie rond inÍornatieverschaffing
over risico's die bepaalde bedrijven veroorzaken zijn er twee
aantnopingspunten voor eeu inforuatie-activiteit. In ile huidige
nederlandse situati zijn er tree typea van infornatieverschaf-
fing over risico's die bepaalde bedrijven veroorzakeD, die
aauknopingspunten bieden voor een inÍornatie-activiteit in bet
}ader van de Seveso-richtlijn, nanelijk:
I. InfornatieverschaÍfing ilie binnen de huidige rettelijke

kaders plaatsvindt. Deze valt in twee onderdelen uiteen:
l. Infornatie die beschilbaar is over ile naatregelen ter

reductie van risico als uitvloeisel van de vergunning-
verleningsprocedure;

B. Àanrijzingen over het renselijke gedrag in alarnsitua-
ties.

II. IuÍoruatieverschaffing vanuit het bedrijf, veelal net een
public relations kara[ter.

Deze ilrie activiteiten zu1len acbtereenvolEens besprolren ïor-
den.

IÀ. Infornatie in het kader vaD vergunningverlening

Infornatie die ten behoeve van vergunningverlening in het kader
van de flinderwet of de lÍet luchtverontreíniging wordt verschaÍt
aan de vergunningverlenende instantie is in principe openbaar,
tenzij expliciet anders wordt afgesproken. Op ileze nanier kont
veel infornatie potentieel beschikbaar voor het publiek. Àlge-
neen rordt echter gevonden dat de infornatie in de vergunning-
aanvraag niet bruikbaar is voor een algeneen pubtiek. De

bepalingen in de IÍABU bieden enkele aanknopingsnogelijkheden on
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de bruikbaarheid van de inforuatie voor het publiek te vergro-
ten. Zo eíst artikel 16.2 een in de llederlandse taal gestelde
sanenvatting van stukken die in hun oorspronkelijke vorn niet
geacht kunnen rorden voldoende inzicht te geven aan een

algeneen publiek voor de beoordeling van de aanvraag. Dit
artikel blijkt in de door ons bestudeerde gevallen niet
expliciet gehanteerd te zijn hoerel sons wel het belang van een

populaire versie van de vergunningaanvraag werd verneld on ile
inhoud van de aanvraag te verduidelijken (bijvoorbeeld Gist-
Brocades) en populaire versies ooh neernalen zijn geschreven

' (bijvoorbeeld Àlzo Chenie lokatie Ànsterdau-Noord) .

lrtilel 18.2 van de IÍlB!í vereíst alat bij de ter inzage gelegde

stukken een functionaris bescbi[baar is voor toelichting. Ook

alit biedt een nogelijlheid een geinteresseerd publiek te
inforueren.
Bovenstaande rettelijke nogelijkheden zija echter passieve
vorneD van infornatieverscbaffing die uitsluitend gericht ziin
op een publiek dat activiteit onderneent on tle betreffende
infornatie te verkrijgen, waarbij de drenDel voor het vertrij-
gen van de inÍornatie neestal relatief hoog is. l{en dient naar
het geueentehuis oÍ een andere geneentelijke dienst te gaan eD

ín sonnige gevallen zelÍs naar een audere stad. De toelichting
op de fÀBu suggereert (in verband net openingstij«len van
geneentelijf,e gebouwen) de stuklen ter inzage te leggen in
rijkgebouwen of buurthuizen. fn de praktijk blijken ook in
openbare bibliotheken vaak stukken ter inzage te liggen. Deze

plaatsen zulleu voor het nerendeel van het publiek een veel
lagere drenDel hebben dan 'officiële' gebouren.

In het kader van de vergunningverlening wordt de bekendnaking
van de procedure in de nabije ongeving van de betreffende
lof,atie per brief aan buis bezorgd. Dit is dus een actieve
nanier van infornereD van eeD publiek, naar het betreft hier
geen risico-inforuatie uaar slechts procedurele infornatie. In
berichten iu huis-aan-huis-kranten of ile loka1e pers rordt sons

infornatie verschaft in het kader van de vergunningverlening.
Dit gebeurt sons op initiatief van het bedríjf, naar ook rel op

initiatief van de Lokale pers.
In de huiclige vergunningverleningsprocedure is een hoorzitting
opgenonen. Deze hoorzitting biedt in principe de nogelijkheid
een geinteresseerd publieh op de hoogte te stellen van de

genonen veiligheidsnaatregelen, zeker wanneer risico-infornatie
een neer standaard onderdeel van de vergunningprocedure zal
zijn gerorden. Uit de cases blijkt echter dat hoorzittingen
alleen in enkele sterk in de publiciteit gebrachte gevallen
enige publieke belangstelling trekken. Zeer algeneen blijken
hoorzittingen vooral tijil te kosten aan anbtenareu en bedrijfs-
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nedetÍerkers alie ilif,rijls zelfs de enige aanrezigen zijn op de
boorzitting. Er zijn iu somige gevallen pogingen gedaan

hoorzittinger beter bezocbt te naken door ze in de avonduren te
houden, Daar net teleurstellende resultaten. fn een aantal
gevallen kan de plaats van de hoorzitting (uiet in de directe
ongeving vaD ile lotatie) daar debet aan zijn gereest, maar
desalniettenin is er geen reden optinistisch te zijn over het
bereit van op hoorzittiDgen gegeven iuforuatie.

IB. Gerenst gedrag in alarnaituaties

De activiteiten die in raupsituaties noeten rorden ondernonen,
vinden hun gronilslag vooraL in de Ranpenret. Deze ret belast
burgeneester en rethouders van geneenten net het voorbereiden
van öe raupenbestrijilinE in de geneente (art. 2». Onderdeel
hiervan is het bevorderen van afspraken die nodig zijn voor een
doelnatige ranpeabestrijiling. 0p het eerste gezicht lijken
ranpenplannen en rarpeDbestrijdingspLannen de basis voor het
verschafÍen van inÍornatie aatr het publiek. Dit rordt inners in
een aaatal andere EG-landen zo ook opgevat. Ranpenplanneu zijn
openbaar en daaruee ia principe voor het publiek beschikbaar,
ze bevatten echter alleen algeuene organisatorische infornatie
eD zijn niet toegesneden oD specifiete situaties rond een
industriële lokatie. Ranpenbestrijdingsplannen zijn niet open-
baar, vaDïege de gedetailleerde infornatie die ze kunnen
bevatten over sDecifieke industriëIe produktieprocessen. lían-
neer dat voor de ranpenbestrijding nodig is kan er echter rel
bepaalde infornatie rorden gegeven aan het publiet.
fu de huidige praltijksituatie bestaan er veelal rel ranpeD-
plannen, naar is er nog [aar een zeer gering aautal ranpenbe-
strijdingsplannen. In enkele gevallen (vooral in het Rijnnond-
gebied) is aan het publiek inforuatie verschaft over naatrege-
Ien rlie in rerkiug treden bij een alarn en het gerenste gedrag
in een dergelijte situatie. Sons is de infornatieverschaffing
rel voorgeDoneD rraar vertraagd door bet ontbreken van enkele
technische uitvoeringsuaatregelen (zoals tekortkoningen in si-
renesystenen rond DSll). In veel gevallen blijken er nog geen
duiilelijke plannen te zijn voor het verschaffen van infornatie
aan het publiek over het gerenste gedrag bij een alarn.
II: zijn geen situaties tegengekonen waarin (in overeenstenning
net de uitgangspunten geschetst in hoofdstut 1) de repressieve
infornatie ïíaar het hier over gaat, gekoppeld is net preven-
tieve infornatie. Er wordt uitsluitend aandacht besteed aan de
gewenste handelrijze van het publiek bij a1arn, en niet aan de
andere geschetste doelen.
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II. Inforuerende activiteiteu van beörijven

Eeu aantal van de bedrijven ilie rij hebben onderzocht (zie
bijlage 1) heeft infornerende activiteiten voor het publiek
uitgevoerd, sogs in de vorn van een eennalige publiciteits-
canpagne (Duphar), in andere gevallen in ile vorn vatt een

langdurige infornerende activiteit (Gist-Brocades). l{et nane

grote bedrijven hanteren een scala van activiteiten dÍe bijdra-
gen aa1 inÍornatieverschafÍing aaa het publiek. Deze activitei-
ten variëren vaD het organiseren vau open dagen tot het
uitgeven vau publicaties die (sons nede) in de ongeving worden

verspreid. De infornerende activiteiten van tleinere bedrijven
hebben een neer incidenteel karakter.
De iuÍornerende activiteiten van de bedrijven hebben prinair
een public relations karakter. Eet hoofddoel van de infornatie-
verschaffing is dan het bevorderen van het vertrouren in het
bedrijÍ onder neer als buuruan. De andere doelen van inÍorna-
tieverschaffiug over risico's (kennis en inzicht vergroten en

het bevorderea van adequaat gedrag bij alarnsituaties) blijven
daar ver bij achter. Ianneer re in analogie net hoofdstuk 2 de

thenakeuze bekijken blijkt een sterke nadruk te liggen op de

rol van het beilrijf (in de ongeving, of bijvoorbeeld voor de

econonie) als centraal thera. De aspecten die in de infornatie-
verschaffing aan tle orde konen bestrijhen ee1 scala van

onderwerpen öie het bedrijf betreffen. IÍanneer aandacht wordt
besteed aan neveneffecten van de produktie is het vooral
aandacht voor hinder en nilieuproblenen. Er kan nogelijk
geconcludeerd worden dat ile inhoud van de infornatieverschaf-
fing Dog sterk bepaald wordt door de politieke discussies van

tle jaren 70; de ontrikkelingen in tle Verenigde Staten lopen
nogelijk vooruit op activiteiten die ook in Nederland zullen
rorden ondernonen.
De aard van de inforuatieverschaffing vanuit het bedrijfsleven
lijlt bebalve door de onvang vau het beilrijf sterk beinvloed te
rorden cloor de historie van de relatie van het bedrijf met zijn
ongeving. In bet nerendeel van de bestudeerde gevallen8 zijn de

bedrijven infornatie-activiteiten gestart vanríege tle slechte
naan die het bedrijf had gekregen vanwege incidenten of
nilieuverontreiniging. In die gevallen was er sprake van een

verstoorde relatie tussen het bedrijf en zijn omgeving net als
gevolg dat de verschafte infornatie gewoonlijk zeer kritisch
werd bekeken en niet zonder neer geloofd. IÍanneer dit ïan-
trouwen grond bleek te hebben, had een dergelijke infornatie-

e Eierhij net er rpl rehnfug re norden gfud€n alat ale gevalleo niet 'rafu'
Eelozen zijn. f hn een &ddelijlÍe vertelleniry in bet beeld ritten.
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activiteit een averecbts effect. ïanueer een ilergelijl ïíaD-
trouren bestaat, is bet uoeilijl ileze situatie door inÍor-
uatieverschafÍing uit een enkele broa op te beÍfeng.

. Concluderend f,unnen ïe zeggen dat de ilrie bestaande vorneD vaD

inforuatieverschaffinE aatr het publiel ieder sterf,e nadruk
leggen op slechts één van de doelstelLingen vaD eeD infornatie-
verschaffingsactiviteit zoals onschreven in hoofdstuk 1.
De infornatieverschafÍing in het hader van de vergunningver-
lening is sterk gericbt op kennisdoelen. Ze is daarbij relatief
passief eu de drenpel ou deze inÍornatie te verkrijgen is in
veel. gevallen nog hoog. Door aanpassingen in de feitelijke gang

van zaf,en (bijvoorbeeld feitelij* inDLenenteren vaD art. L6.2
líÀBU) ziju verbeteringen tot op zekere boogte nogelijk.
InÍornatíeverschaffing ten behoeve van Eerenst gedrag bij alarn
is in de huidige situatie nog zeer Dager. Slechts op enkele
plaatsen, en dan nog vooral in de Rijnnond is dergelijf,e
inforuatie gegeven. Deze infornatie is dan nog uitsluitend
geplaatst in het kader van de ranpenbestrijding, raardoor
slechts een van de doelen van de infornatieverschaffing in bet
kader van de Seveso-richtlijn aan de orde kont.
De infornatieverschaffingr vanuit het bedrijfsleven is sterk
gericht op het reklren van vertrouren bij het publiek ten
aanzien vau bet bedrijÍ. De thenalreuze van de infornatiever-
schaffing hangt hiernee sanen. 0p zich zou dit nog geen bezwaar
hoeven te zijn tegen infornatieverscbafÍing vanuit bedrijven.
Er blijtt echter tot op heden relatief reinig aandacht te zijn
voor zaken de veiligheiil betreffende.

3.3.2. De orEanisatie verantroordeliik voor de inÍornatieverschaffinE

De bedrijven die iu de casestudies zijn onderzocht hebben
aanEegeven rie taar hun nening infornatieverscbaffiug aan het
publiek zou noeteo verzorgen. De resultaten zijn schenatisch
reergegeven in tabel 3.1 (zie bijlage 2 voor uitvoeriger
infornatie).

De meningen van de bedrijven blijken uiteen te lopen, waarbij
de keuze tussen zelf infornatie verschaÍfen en dit zien a1s een
taak van de overheid nogelijk sanenhangt net de vraag of rnen

erop vertrourt dat deze taak in goede handen is bij de in
aannerkiag konende overheden.

e Dit laatste valt et nrc te oclrderen uit ile elrrarj.qeu van General Electric
Plastics.
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Beilri j f

Akzo À'dan
Dow Chenical
DSU

Duphar
Gist-Brocades
General Electrics
Verdugt

Tabel 2z Visies
publiel dient te

Bron van infornatie dient te zijn:

ZeLÍ Overheid

x

lliet zelf

t(

bij bedrijven op rie er inÍornatie aan het
verschaffen.

x
x
x

x

De nening van overheden over de taakverdeling bij infornatie-
verschaffing is niet systeuatisch onderzocht. De gevonden

verschillen (zie bijlage 2) haugen satten net het zelfvertrouïÍen
van de beantroordende instantie.

Het blijkt dat de nate raarin een organisatie bepaalde activi-
teiten op het gebied van risiconanagenent en -voorlicbting kan

uitvoeren en volhouden afhankelijk is van de onvang van de

organisatie.

Uit de casestudies is gebleken dat het voor een klein beilrijt
relatief noeilijk is infornerende activiteiten over een langere
periode systenatisch ter hand te nenento. Een dergeLijk beilrijf
is niet in staat nensen vrij te stellen on zicb te richten op

deze taak, uet a1s gevolE ilat de activiteit als een belasting
gezien rordt. Dit geldt zeher als niet iluidelijk is rat het
eventuele direct positieve efÍect is van de activiteiten. Grote
bedrijven daarentegen zijn in staat on Eensen verschillende
gespecialiseerde voorlichtiugstalen te geven, zoals (nondeling)
voorlichting aan studenten, (nondeling) voorlichting aan alge-
nene pubLieksgroepen en regelnatig terugkerende schriftelijke
voorlichting bijvoorbeeld door niddel van een be«lrijfspubli-
catie itie helenaal of gedeeltelijk gericht is op een extern
publiek. De meeste bedrijven die onder de Seveso-richtlijn
vallen zijn relatief grote bedrijven, naar sonnige zijn k1ein,

10 Vobeeld viu eeo l{ein bedrijf is Verdrgt, relatief grote bedrijven zijn DorI,

DS!í, Gist-Brocades. hDhar valt in eesr niddencate$rie. Daarbij is rpg ttel van

belq alat d Verdryt rpcb npbar echt een zelfstdig bedrijÍ is maar in de

Braktijk tel geacht ïorden grcte delen van hrn activiteiten zelfstadig uit te
lGreo.
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terrijl een aantal in eeo niddencateEorie valtrr. In eeD

niddencategorie zal er re1 ruinte zijn on voorlichtingsactivi-
teiten door speciaal daartoe aaugrestelde ne[seD te Laten
uitvoeren, Daar vantÍege capaciteitsbepertingen za1 keuze voor
eeD bepaalde voru van voorlichting andere vornen onnogelijk
naken.

Ook voor de overheden blijkt 'onvang' een belangrijke rol te
speleu. fn het algeneen blijken relatief hleine geneenten (tot
circa 100.000 inroners) reinig hennis en ervaring te hebben op
het grebied van risicopreventie en risico-infornatie. Bij ver-
gunningverlening kout dit tot uitiDg in de reinig duidelijke
houding die ze teutoonspreiilen. IIet beleid wordt sterk bepaald
door incidenten en door ile opstelling van nilieu- en andere
actieEroeDen. Grote geneenten en vooral geneentelijke en pro-
viuciale iastanties die relatief veel ervaring hebben net
risico-opleverende bedrijven, blijken een veel duidelijker
beleid te bebben, eu relatief goed te weten op relke inÍornatie
zíj uit zijn en hoe zij deze inÍornatie willen gebruiken voor
het inforueren van bet publieFz.

Ook rat betreft raupenbestrijdiDg hebben kleinere geueenten
duiitelijk te kanpen net onzeherheden, naar hier is dat ver-
schijnsel niet beperkt tot kleine geneentes. HeeI algeueen
blijkt er reinig keuuis en ervaring te zijn net infornatie-
verscbaffing op dit pu[t. en nede daardoor is er sprale van
grote onzekerheitl. 0nvang van de orgauisatie is hier één punt
van belang, naar ninstens even belangrijk is het ter beschik-
king zijn van eeD onderdeel in ile organisatie dat ervaring
heeft net de risicoproblenatiek en de voorlichting op dit
gebied, en dat op zichzelf voldoende onvang heeft on activi-
teiten te lunnen initiërenr3. Dit zal veelal aIleen op provin-
ciaal niveau haalbaar zijn, en zelÍs op dat niveau is die
situatie niet steeds gerealiseerd.

1r Het is rat problenatisctr co rrast te steïlen nat 'grct' en 'l0eiD' is. Ë lnn
bijvmbeelil gesteld flord€n dat een lcleia cà€eisch bedrijf minder dan 1OO

ïerkn€mrs heeft en een grrot bedrijf mer dm 1000. l{aar cn de teltirg msequent
te hcrdeÍt ret dan Eelíeken torden naar bet aantal werhetmrs op een bepaalde
vestÍgjng of in tte èivisie waarcp ile vmrlichting betreldring heeft.

L2 Vmbeelden zijn losterda en Rotterdan.
13 VerEelijk ale opteIliry mn de pro\rinci.e Zuiit-bllanil ten cpridrte van Utrecht.
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3.3.3. Historische en culturele context

Een belangrijke factor bij bedrijven die in het verleden te
uaken hebben gehad net ongelukken of vervuiling die hen wordt
verweten, is ilat bet noeiLijk is bet daardoor ontstane wan-
trouwen weg te nenen. Eet publiek blijft het bedrijf net
wantrouwen bezien. Dit wantrouwen kan niet eenvoudig weggenonen

rorden door aan te geven dat het niet langer gerechtvaardigd
is, naar hiervoor lijken voortdureode bewijzen van goed gedrag
geleverd te noeten worden. IÍil nen er iu slagen wantrouren reg
te Derren dan zal daarvoor een langer durende activiteit nodig
zijarl. Een factor die eeo rol kan spelen is de nate waarin tle

bevolling gerend is industrie in de ongeving te hebben naar ook
de nate van aÍhankeijkheiil van deze industrie.
Eeo tweede culturele factor die van belang is voor infornatie-
verschaffing over risico's is de cultuur binnen bedrijven.
Ànerikaanse dochteronderneningen lijken een vrij sterke neiging
te hebben een uitgebreide veiligheidscultuur te onderhouden,
net nadruk op de genonen naatregelen en de resultaten die deze

hebben. Dit kan invloed hebben op de nanier ïaarop zíi
aankijken tegen externe inÍornatieverschaffing over veilig-
heiö15; (taarbij speelt uatuurlijk ook een rol itat bij andere
vestigingen van het noederbedrijf (bijvoorbeeld in de Verenigde
Staten) mogelijk aI bepaalde voorLichtende activiteiten plaats-
vinden.

3 .4. CONCITUSIES

Uit het in dit hoofdstuk gegeven overzicht blij}t dat er op een

aantal punten variaties optreden in de uitvoeringsprattijk van
artikel 8 en van daarnee vergelijkbare ontrikkelingen in de

Verenigde Staten. Deze variaties zullen re hier bespreken
gekoppeltl aan een evaluatie ten behoeve vaD de t{ederlandse
praktij ksituatie.

lÍie verschaft infornatie?

tÍat betreft degene(n) die de infornatíe in het kader van de

Seveso-richtlijn verschaffen, blijken er een vijftal varianten
te onderscheirlen te zijn:
1. In Nederland wordt tot op heden het wettelijke kader voor de

infornatieverschaffing geleverd door enerzijds de milieuwet-
geving en net name een aantal uitvoeringsregels neergelegd

1. Zie bijwbeelil ceneral Electric Plastics en Gist{rmdes Gijlage 1).
13 Ëe Dor.
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2.

3.

4.

5.

in ile IÍÀBl{, en anderzijds door de raupenretgeving. In ile
huidige situatie blijken de nogelijkheden die de ïÀ31{ bieilt
aoE niet geheel te rorden uitgebuit, terrijl over de

nogelijtbeid van inforuatieverschaffing in het f,ader van cle

ranpenret geen volstre}te duiilelijkheid is, naar deze toch
groter lijken te zijn dan geroonlijk rordt aangenouen.
In een aantal EG-landen is de verantroordelijkheiil voor de

uitvoering vaD artikel 8 van de Seveso-richtlijn neergelegd
in handen van overheidsorganen, rat echter in vrijrel alle
gevallen nog niet tot uitvoerende activiteiten heeÍt geleid.
In lerland is de uitvoering van artikel 8 in handen van een

drieDartijenoverleg van bedrijfsleven, lokale overheid eu
centrale overheid, raarbij het overleg gebonden is aan
tijilslinieten. De inplenentatie van de richtlijn heeft in
Ierland eel aanvang geDonen naar is over de hele linie
gezien nog in een beginfase.
Iu Groot-Brittannië is de uitvoering van artikel 8 in handen
vaD een tweepartijenoverleg nanelijk bedrijf eo lolale
overbeid, Daar bij gebre[ aan overeenstenuing heeft het
bedrijf de plicbt de iafornatieverschaffing zelÍ ter hand te
neuen. De inplenentatie van artikel 8 is in Groot-Brittanië
ver Eevorderd.
In de Verenigde §taten is inforuatie-uitwisseling over
industriëIe risico's gestart op initiatief van de industrie
in de vorn van het CIER progranna. Bij rle uitvoering van het
infornatieprogranna zijn zeet veel partijen betrokken:
behalve de industrie ook lokale overheden en publieks-
groeDen. Het industriëIe initiatief (CÀER) is grotendeels
overgeno[en in de vorn van overheidsnaatregelen ('Tit1e 3').
De uitvoering van het industriëIe initiatief is na een

betrelkelijk korte tij«l in een ver gevorderil stadiun.

Uit dit overzicht van varianten zijn een aantal conclusies te
trelhen:
1. Varianten waarin de industrie het initiatief neent oÍ nag

Denen lijken sneller tot uitvoering te leiden dan varianten
waarbij overheden een centrale rol hebben. Dit kan een
overweging zijn ten voordele van de 'industriëIe' varianten.
Daarbij noet wel in de herinnering geroepen worden dat in
veel landen (en dat geldt ook voor Nederland) de overheid
eerder worrlt gezíen als de instantie die burgers zou noeten
inforneren over risico's die ze lopen dan industrieën. Dit
is een factor die in het voordeel rerkt van varianten
raarbij overheidsorganen een neer centrale rol speJ.en. De

uiteindelijke keuze za\ nede door andere overwegingeu noeten
worden bepaald.
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2. Eet bestaande rettelijke kader in Nederland biedt ruinte or
neer eD actiever inÍornatie te verscbafÍen dan tot op heden

het geval ras.
Het heeft vooröelen on de bestaande t{ederlandse praktijlr als
uitgangspunt te nenen aangezien hiernee ervaring bestaat, en

aangezien daarvoor geen of slechts geringe wettelijke wijzi-
gingen nodig zijn. Daarbij noet rel rekening worden gehouden

net praktijken die buiten het wettelijke kader plaatsvinden,
zoals de huidige infornatie-activiteiten van bedrijven.

Al eerder is geconcludeerd tlat infornereade activiteiten in de

drie huidige bestaande kaders ieder sterk op slechts één van de

drie nogetijke hoofddoelen van de infornatieverschaffing is
gericht (kennisvergroting, gedragsverandering, vertrouren wek-

ken). Dit betekent dat een conbinatie vau activiteiten rellicht
beter geschikt is ou de verschillende iloelen te bereiken dan

een infornatiecanDagne gestoelil op slechts één van ileze activi-
teiten.

Een laatste punt van overïíeging is nog dat op diverse plaatsen
activiteiten gaande zijn ou het publiek te gaan inforueren over
het gerenste gedraE in rampsituaties. Bet lijkt van beLang on

na te gaan of eD op welke wijze een infornerende activiteit in
bet kader van de Seveso-richtlijn hierop of hierbij kan

aansluiten.

Uit het verrichte onderzoek blijkt dat zorel de invulling van
de huidige inÍornatiepraktijk a1s de nogelijkheden en verant-
roordelijkbeden die overheden en beitrijfsleven voor zíchzelf
realiseerbaar zien, afhaukelijk zijn van de nogelijkheden van
de organisatie on de infornerende taalr uit te voeren. Een

belangrijke factor is daarbij de grootte van dat deeL van de

organisatie dat voorlichting en/oÍ bet onderrerp ïaarop de

voorlichting betrekhing noet hebben, als aandachtsveld heeft.
Dit betekent dat vooral kleine bedrijven, naar ook kleine
geneenten problenen kunnen hebben met eventuele taken die uit
de inplenentatie van artikel 8 voortvloeien. Vernoederliik is
het aantal kleine bedrijven slechts zeer gering, naar voor de

kleinere geneenten zullen of ondersteunende naatregelen noeten
rorden genonen, dan wel hun taak in het infornatieverschaf-
fingsproces za1 gering noeten zijn.

Aan rie wordt infornatie verschaft

In de ![ederlandse praktijk worden bij vergunningaanvragen in
het kader van de I{AB}í de naaste onwonenden van de lokatie
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actief EeiDforneerd over de vergunningaanvraag, terrijl gede-
tailleerder ioÍoruatie gassieÍ bescbikbaar rordt gesteld. Op

verschillende plaatsen en niveau's (geneenten, provincies en

Rijt) rordt inforuatieverschaffing over hoe te handelen bij
calaniteiten overrogen.
In Groot-Brittannië en lerland is de infornatieverschaÍfing in
het kader van artikel 8 gekoppeld aan een bepaald ruiutelijk
gebied rond het bedrijÍ, waarbij in Groot-Brittannië de afgren-
zing wordt genaakt op basis van bepaalde gevaarscriteria en
uitgebreid tot een relatief 'uatuurlijk' afgegrens<l gebieat. Bij
een gering aantal nabije onronenden rordt het gebied sons
uitgebreid zodat altijrl een aantal onrouenden worilt geselec-
teerö.
In Ierland rorilt de rloelgroep niet alleen ruintelijk gede-
finieerd, naar oot opgesplitst in enkele subgroepeu, nauelijt
beroners en reizigers in het gebied, rerkers eD potentiëIe
hulpverleners.

l{et betrekking tot de doelgroepen var de infornatieverschafÍing
kunnen de volgende overregingen gelden:
1. In Nederland is geen beperking aangebracht ten aanzien van

degenen die zich Lunnen laten inforneren over activiteiten
die risico's uet zich neebrengen. IÍel is er eeu
(ruintelijke) beperking wat betreft degenen die actief
geiuÍorneerd worden over de bescbikbaarheid van deze infor-
natie. Hierbij kan rorden aangesloten door bij een actiever
infornatieverschaffing eeD deel van de activiteiten te
richten op de onronenden van een lokatie, naar deze inforna-
tie en eventuele verder infornatie op aanvraag verkrijgbaar
te uaken.

2. Een opsplitsing van de actieÍ te benaderen doelgroep naar
subgroepen afbantelijk van hun (fysieke) berei[baarbeid en
functie tijdens een eventuele ranp noet zeker overïogeD
rorden. Daarnaast valt eventueel te overregen ook gebruil te
nalen van verschillen in psycbologische bereikbaarheid, via
het benutten van nultiplicatorgroepen zoals journalisten,
naar ook scholieren (zie de ervaringen van Rijnnond).

Het belangrijkste niddel dat tot op heden in de infornatie-
verschaffing rond ile Seveso-richtlijn, naar ook in de paral-
lelle activiteiten in de Verenigde Staten is gebruikt, is dat
van de scbriÍtelijke infornatie. Vooral brieven en brochures
zijn veel gebruihte niddelen. In een aantal gevallen worden
daarnaast andere niddelen gebruikt, zoals televisiefilms (in de
VS), beilrijfsfilns, open dagen, infornatiestands, etc.
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De conclusie kan rorden getrotken dat schriÍtelijk nateriaal
het eerst aangeïezen nediun is voor de infornatieverschafting,
en wel huis aan huis verspreid, aangezien dit forneel tot het
neest volledige bereik van cle iloelgroeg leidt (iedereen 'had oD

de hoogte kunnen zijn'). On de doelgroep ook feitelijk te
inforneren zaL het gebruik naken van adilitionele nitldelen
nuttig eo sons nodig zijn. Vooral het ter beschikking hebben

van visuele infornatie zal een aanvu[ing kunnen leveren, zo

nogelijk eveneeos huis aan huis bezorgd: hierbij valt nonenteel
te clenken aan een bijzondere visuele uitvoering vau de te
verschaffen infornatie naar voor de toekoust nogelijk ook aan

lolale TV.

In tbeorie lijken hoorzittiDgen een goeile nogeliikheid on

infornatie te verschaffeD over risicodragende activiteiten,
naar gezien de ervaringen die net tlit niddel in het recente
verleden in t[ederland zijn opgedaan, lijkt dit niddel niet aan

te bevelen.

Ielke infornatie rordt verschaft?

Ilat betreft de inhoud van de te verschaffen infornatie geven

vooral de situaties in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en

l{ederland aanleiding tot ricbtlijnen"
In Groot-Brittannië wordt relatief globale infornatie gegeven

over de aard van het te verrachten gevaar, €D is de nadruk van

ile verstrekte infornatie sterk georiëuteerd op het gedrag in
gevaarsituaties. In de Verenigde Staten is het wenselijke
gedrag in gevaarssituaties wel een duidelijk aandachtspunt ín
de verschafte infornatie naar rordt daarnaast zeer veel infor-
natie gegeven over de gevaarsaspecten van de stoffen waarnee in
de betro[ken bedrijven gewerkt wordt. Daarnee kan gesteld
worden dat in Groot-Brittannië net betrekking tot de gevaars-

aspecten van stoffen infornatie van relatief lage kwaliteit
rorilt gegeven terrijl in ile Verenigde Staten zoveel infornatie
wordt Eegeven, dat daardoor een afweging van het belang van die
infornatie in gevaar kont, nog aÍgezien van het gevaar van

overlading ret infornatie.
In Nederland is de inforuatie die actief worilt verstrekt op clit
nonent nog zeer beperkt van onvang en inhoud, naar de passieve
infornatieverschaffing maakt het voor geinteresseerden verkrij-
gen van zeer veel infornatie nogeliik. De afstenning van deze

infornatie op leesbaarheiil voor niet-deskundigen vindt echter
nog niet dikwijls plaats.
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Deze observaties leitlen tot de conclusie dat bij actieve
infornatieverschaffing slechts een cleel van de iufornatie die
op aanvraag bescbikbaar of in te zien is, huis-aan-buis
versprei«l noet rordeu. Deze infornatie zou wel neer dan in de

huiilige Nederlaadse situatie ook risico-infornatie noeten
onvatten (en niet bijvoorbeeld alleen procedurele infornatie
zoals bij ale huidige vergunningprocedure). De kwaliteit van de

actief te verstrekken infornatie noet rel hoger zijn ilan in
Groot-Brittannië naar de onvang noet niet noodzakelijkerwijs
groter zijn. tlaast de actief te verspreiden infornatie noet
andere iuÍornatie op een Deer passieve nanier bescbikbaar
rorden gesteld, raarbij Deer dan in de huidige praktijk
aandacht gegeven noet rordeD aaD de vertaling van deze inforna-
tie voor niet-destundigen, iets dat overigens door de fÍÀB!í aI
rordt geeist.

Contextfactoren

Uit de cases is gebleken dat nogal eens rantroure! bestaat bij
de onrondendeu over de activiteiten van het bedrijf en over de
motieven vau het beilrijÍ on voorlichting te geven. Dit zou voor
bedrijven een reden hunneu zijn on het starten van een

infornatie-activiteit ninder positieÍ te betíjf,en, vanïege de
vrees dat dit tot onrust bij het publiek zal leiden. In Groot-
Brittannié bestond aan het begin van de inplenentatie van
artikel 8 een dergelijke vrees ook, naar de reactie van het
publiek was nininaal. ÀchteraÍ zien veel bedrijven <le opgelegde
verplicbtingen als een publicitair voordeel.
De ervaring van Groot-Brittaunië hoeft niet op te graan voor
l{ederland, Daar er is enige ervaring net een aanpak raarbij ile
aanleiding tot wantrouren zo veel nogelijk gereduceerd !Íerd.
Het betrof ten eerste een aanpak waarin beweringen in adverten-
tieteksten ve1 enigszins naar niet te sterk afweet van rat de
opinie van de lezer verondersteld werd te zijn. Bij een tweede
aaupal rerd de infornatie niet gegeveD door het belanghebbende
bedrijf naar door een onafhankelijke instantie. In gevallen
waarin er geen sprale is van groot rantrouwen is het wellicht
voldoende on een in Groot-Brittannië veel gehanteerde praktijk
over te nenen. nanelijk dat infornatie verzorgd door een
bedrijf rordt gegeven voorzien van een 'kop' afkonstig van
lokale overhedeu.
In de Verenigde Staten rorden veel loka1e groepen betrokken bij
de infornerende activiteiten, terwijl dat in de Europese landen
niet zo is. In ile Europese landen lijkt alleen geanticipeerd te
worden op nogelijke reacties van nilieuberegingen, zonder dat
ze actief bij ile infornerenile activiteit worden betrokken. Dit
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Iijkt ool het neest overeeo te touen net de nanier raarop in
tlederland beleid rortlt voorbereid. lÍanneer zou wordea voorge-
steld nilieu-organisaties actief bij ate lotale voorbereiding en

uitvoering van inÍornatie-activiteiten te betrekken ontstaat
boveudien nogelijk extra vertraiing. tÍel lijkt het aan te
bevelen in voorkonende gevallen teksten inforneel voor te
leggen aan leden van lokale organisaties on een zehere controle
te hebben op de nogelijke reacties.
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4. UITITERTIIIG VÀI{ ÀRI. 8.1. VOOR DE NEDERIJÀTIDSE SITUÀTIE

0p grond van de voorgaande hoofdstuhleu kan nu in grote lijnen
de (bestuurlijlre) orgauisatie, inhoud en voru van risico-
eonnunicatie conforn art. 8.1. vau de Seveso-richtlijn rorden
aangegeveD. Na een torte bespreking vao de uitgangspuDten voor
inplenentatie van de richtlijn (§ 4.1) rordt in paragraaf 4.2
ingegaan op ile bestuurlijk-organisatorische aspecten. Ver-
volgens wordt nadere infornatie geEeven over tle wenselijke
inboud van de beoogde risicoconnunicatie (§ 4.3). De opzet van
de voorgenoaen proeffase rordt in paragraat 4.4. besprohen. fn
de proeÍfase zal oD een beperkt aantal lotaties ervaring rorden
opgedaan net bet organiseren en vorngeven van de in de Seveso-
richtlija beoogde inÍoruatie-overdracht. Deze proeÍfase is te
beschouren als het praktijkgerichte vervolg op het huidige hier
gerapporteerde onderzoel.

UITGÀilGSPI'ilTEI{ VOOR IUPLEI.IENTATIE VAN ARTIKEI, 8.1.

InÍoruatieverstrel[ing outrent risico's vaD zrare industriëIe
ongevallen, of ruiner gezegd risicoconnunicatie, betreft in
beginsel zorel ile preventieve als de repressíeve kaut van
naatregelen or uiteindelijke schade te voorkonen en/of te
beperken. Het gaat hierbij on iuforuatie-overdracht ranneer er
niet van een rarp sprake is. Ook betreft het steeds infornatie
over een concreet bedrijf en niet de voorlichting over risico,s
van industriële activiteiten in het algeneen. In hoofdstuk L

rerden nog drie andere uitgangspunten geforuuleerd waaraan de
inplenentatie van artikel 8.1. van de Seveso-richtlijn in de
Nederlandse situatie uoet voldoen:
- Keuze voor een actieve vorn van voorliehting;
- Bij voorkeur inplenentatie binnen bestaande kaders, dus

zonder nieure juridische of institutionele regelingen;
- De voorlichting zal in sanenspraatr net het beitrijfsleven a1s

belangrijXste betroHrene noeten worden opgezet en vorngege-
ven.

uit gesprekken van het onderzoekstean met vertegenwoordigers
van diverse overheden en de industrie is gebleken dat aan een
inplenentatie binnen bestaande rettelijke en institutionere
kaders een groot gewicht wordt toegekend. Een nieuwe wettelijke
regering worilt niet wenselijk geacht. De voorkeur gaat er naar
uit on op basis van goed onderling overleg vortn en inhoud te
geven aan het 'voorlicbtingsartikel' van de richtlijn.
rn conbinatie net de andere uitgangspunten betekent dit dat er
wordt ge[ozen voor eeD aanpak die een grote nate van flexibili-

4.L.
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teit en aanpassing aan de speciÍieke lota1e situatie vraagt. On

redenen van Eeloofraardigheid en daarnee ook van efÍectiviteit
van de inÍornatie-overdracht is een itergelijke aanpak rense-
IÍjk. Op deze nanier kan vernoedelijk ook het best rorden
voorkonen dat er door ile risicoconnunicatie onnodige onrust
ontstaat. Vooral concrete en situatiespecifieke infornatie (en

infornanten) zullen in staat zijn een besef van beheersbaarheid
en vaD vertrouren te bewerkstelligen. De keerzijde van ile
nedaille is uiteraard de zorg voor een rechtsgelijke behande-

ling vau onronenden in verschillende Eituaties. On ilit te
garanderen is een zskere fornalisering van de vorn en inhoud
van ile risicoconnunicatie gerenst. Ou ook aan deze beicle

aspecten - Iocatiespecifiek en recbtsgelijkheid - recht te
doen, worilt een zo te noenen 'tlriehoeksoverleg' voorgesteltt
tussen het betreffende bedrijf en dié instanties die reeds op

eea of andere wijze bij beslissingen ontrent de veiligheid van

een bepaalde industriële ougeving zijn betrokken. Voor verrereg
de neeste 'seveso-plichtige' bedrijven zijn ilit ile provincie en

de geneente. In beide gevallen zijn er daarbij in beginsel twee

ingangen: een bestuurlijke (de Connissaris van de Koningin
resp. ite burgeneester) eD een nilieu-inhoudelijke ingang
(Gedeputeerde Staten resp. het College van Burgeneester eD

tÍethouders) e1k net bun gezag over uitvoering van desbetref-
fende retten en regeliDgen. In de praktijk bestaat er in het
kader van het verlenen van nilieuvergunningen al overleg tussen
bet be«trijf en het bevoegd gezag. Ten aanzien van ile neeste
'seveso-plichtige' bedrijven zal de provincie, in casu G.S. het
bevoegd gezag zijn. Voorts zullen er net de gemeente, in casu

de burgeneester, contacten bestaan in de sfeer van het ranpen-
plan/ranpenbestrijdingsplan. Eet ligt ilan ook voor de hand on

in een 'driehoeksoverleg' een zeker accent te leggen op de

repressieve aspecten bij het aanrijzen van een vertegenwoor-
diger van de geneente en op de preventieve aspecten bij het
zoeken Daar een vertegenroordiging van de ziide van de provin-
cie.
Dit in achtnenenö kan het bovenstaande in de volgende structuur
van toezicht en uitvoering worden weergegeven:

De provincie iaitiëert (zo nodig) overleg tussen de betrokkea
instanties, i.c. het bedrijt ,de burgeneester(s) en de provin-
cie. De provincie ziet hierbii toe op passeade voorlichting.
Infornatienateriaal nordt sanengesteld door het bedriif en de
geneente, door de Taatste net nane gericht op het kader van

ranpenbestrijding. In onderling overleg vordt deze inÍornatie
op elkaat aÍgestend ea rordt atgesproken hoe de iafornatie
vordt verspreid.
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De bovenstaande regeling uoet rorden gelezen als eeu rerIhypo-
these die iu de prattijtÍase van ilit onderzoek (fase 2) op zijn
boudbaarheid zal rorden onderzocht.
l{et deze regel.ing gericbt op onderling overleg wordt beoogd

enerzijds een optinale aansluiting op uiteenlopende loka1e
onstandigheden en lokaal beleid nogelijk te naken en anderzijds
degenen die kunnen rorden getroffen door een zflaat Índustriëel
ongeval te verzekeren van een bepaald nininun aan infornatie
(zie verder onder § 4.3).
Conforn de Seveso-richtliju dient 'het publiek' uiterlijk nedio
1989 over de risico's van de desbetreffende bedrijven te zijn
geinÍorneerd. Dergelijke infornatie za1 net een zekere regel-
naat noeten rorden herhaald. Vanwege de hierboven besproken
troppeling van de uitvoering van artikel 8.1. van de richtlijn
aan het verletren van een (revisie)vergunning, zal de beoogde

risicoconnunicatie dus op den duur vooral in die vergunnings-
context pJ.aats vinden.

Voorlichtende instantie (s) .

Bij ite hierboven voorgestelde aanpali zijn een aantal opner-
kingen te plaatsen. Een eerste is dat het bedrijf niet alle
infornatie zelt zal saneustellen en verspreiden. l{et nane voor
rat betreft de infornatie ontrent de zogenoende repressieve
aspecten treft een aantal geneenten al voorbereidingen on tle
bevolking daarontrent te inforneren. In de infornatie van het
beitrijf zal dan hoofdzalelijk daarnaar vertíezen kunnen worden.
Een andere inplicatie van de boven geprefereerde aanpak is dat,
zoals oot uit de praktijksituaties beschreven in hoofdstuk 3 is
geblelren, voorzover het bedrijf infornatie sanenstelt en (na

overleg) verspreidt, het treede in §.1.1.1. genoende doel van
risicoconnunicatie relatief . Deer aandacht krijgt, DI. het
overtuigen van zorgvulilig beleid, het scheppen van vertrouwen
en het ïegnenen van onnodige onrust. Nauw hiernee sanenhangend
is ile thenakeuze voor voorlichting. Zoals in § 2.1.4 is
besproken, ilient elke voorlichting gebaseerd te zijn op een
duidelijk thena. Bij ile nu gekozen aanpak, t.w. infornatie-
verspreiding in onderling overleg en onderlinge afstenning,
past niet het thena 'het bedrijf' (zoals tlat in een aantal
praktijkgevallen is gehanteerd: zie § 3.3.1. sub 2l noch
'risicobebeersing' of 'gedrag in noodsituaties' naar het thena
'het bedrijf en de veiligheiil van zijn ongeving'. Informatie
over tle rijze waarop het bedrijf net zijn specifieke ongeving
rekening houdt - en ongekeerd, hoe die bepaalde ongeving net
dat bedrijÍ ongaat, bijvoorbeeld ten aanzien vaD nornstelling
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eD vergunuingverleuiDg - is bij dit theua belangrijker dan

iufornatie over het industriëIe proces zelf of de nornstelling
voor industriëIe veilighei«l iu zijn algeneenheid.

Er zijn nog eeD aantal andere, Deer praktische aspecten ïaarnee
in beginsel rekening noet worden gehouden bij het inplenenteren
van de richtliju. Op zich is bet van belang te weten of de

beoogrle infornatie-overilracht plaats zal viaden binnen een

ongeving waar van duidelijke conflicten sprake is. Iliervan
Iijlt over het algeueen geen sprake te zijn. Niettenin kan tle

voorlicbtingsactiviteit op zich een verstoring van de bestaande
verbouding inhouden (cf. § 2.1.2) vooral ranneer er vaD lateute
spanning of rederzijds rantrouïen spralre is. De bevindingen uit
hoofdstut 2 eu 3 suEEereren ilat eett open en actief sanetrwer-

tende opstelling van betrokhen instanties in belangrijke nate
een dergelijke verstoring kan voorkonen en/of reduceren.
De lolale pers sDeelt bij öit alles een belangrijke ro1. In
Dagenoeg alle situaties zal zij een belangrijke aaavullende
bron van infornatie zijn. Eieronder zal dan ook neerdere nalen
naar de ro1 van de pers worden versezen.
Een volgend aandacbtspunt betreft de grootte van de betrolken
bedrijveu en geneenten. Eet lijkt dat de relevante bedrijven
vrijrel a1l.enaa1 tanelijk groot zijn.16 9ua grootte fijkt er
ilaarentegen rel eeD aluialeli jt verschil tussen ile
diverse geneenten: er zijn zorel grote als kleine geneenten die
dergelijke bedrijven binnea hun geneentegrenzen hebben. Tot
slot dient nog te worden verneld ilat er in beginsel op een

bepaalde plaats sprake kan zijn var een cluster van 'Seveso-
plicbtige' bedrijven. Voor de connunicatie net onronenden za].
ilat consequetrties voor onderlinge aÍstenning eD inhoudelijke
overeensteuaing hebben.

Doelqroep.

Volgens art. 8.1. noet er voorlichting worden gegeven aaD

"...personen die kunnen rorden getroffen door een zvaat onge-
val...". De vraag rijst wie dat wel en rie clat niet zijn.
In het kader van de nilieuvergunning, waaraan de uitvoering van
de richtlijn in Nederland is gekoppeltl, zijn degenen clie worden
geinforneerd de gebruikers vaD gebourde eigendonnen, die in de

ilirecte ongeving van de inrichtínE of het veld liggen (art. L2

I{ÀBl{). In veel geneenten wordt de aankondiging gestuurd aan de

gebruikers/bewoners van de ilÍrect aangrenzende percelen. Door

16 WE sitrratie kan eóten in de teht \reraDder€n, zodat dan o} rmer kleire
bedrijveo ret uitrcerirg vm de Serveserictrtlijn te nalren arllen kijgen.
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de expliciete introductie in dit kader van het risico-aspect
(en dus de kans op schadel zal uen echter in veel gevallea een
rat ruinere grens noeten trekken. Er zijn diverse techniscbe
naatstaven ilie uen daarbij kan betretken, zoals líaxiuuu Cre-
dible Àccident-gegevens en een afbakeninE oD grond van de 10-8
risico-contour die in het Externe Veiligheitlsrapport za1 rorden
bescbreven. In het kader van regelingeu ronil raupenbestrijding
Ís de desbetreffende eenheid de geneente; in de praktijk za].
nen hierbij veelal de inwoners van een rijk of een bepaald
stadsdeel op het oog hebben.

Eet voorgestelde tripartite-overleE heeft in deze krestie van
afbalening van doelgroep een ituiilelijke taak. Een praktische
suggestie is ile 10-8 contour als uitgangspunt te nenen en deze
aan te passeD aan afbakeningen die uit het oogpunt van
repressie voor de banil l.iggen.
Een ander belangrijk aspect bij ile concrete uitwerking van de
voorlichting aan ile doelgroep betreÍt ile aanwezigheid van
speciale groepen zoals io ziekenbuizen, scholen, andere be«lrij-
ven of sporthallen. Die aanwezigheid han consequenties hebben
voor de organisatie, inhoud en distributie van de risico-
inÍornatie.

Eet verdient aanbeveling bij het beDaleo van de doelgroep
rekeniag te houden net een treetal aspecten:
a. psychologische redenen; de rijze raarop het publiet risico's

beoordeelt 17.

b. ruintelijle aspecten; risicocontouren hunnen sociaal of
geografisch honogene gebieden doorsnijden. Vooral het
laatstgenoende aspect vraagt een flexibele benadering d,oor
het tri.partite overleg (zie hijv. de toepassing van ite
richtlijn in Groot-Brittannië, Eoofdstul 3). Eet is zinvol
de doelgroep van het verspreidingsgebied van de infornatie
(fo1der, brieÍ e.d.) op de hoogte te steLlen; oD eeu
eenvoudig Iaartje kan alit gebied desgewenst net een
'eontour' (die ilus ruiner kan zijn dan de technisch bere-
kende risico-eontour) worden aangegeven.

l{iddelen.

Het is belangrijk, zoals in hoofdstuk 3 is geconcludeerd,
iedereen ïaarop de voorlichting zich richt daadwerkelijk te
bereiken, direct rlan re1 indirect. De keuze voor huis aan huis

t7 Bijwbeel«l het feit dat h ile nrb1ieee
adere dan lethale ge,volgen een ro1 spelen.

beferiry van inÀstriele risico's
Zie par. 2.2.L.

6k
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verpreiding van een folder oÍ brief a1s nediun is daarnee
gegeven als een nininale invulling van de verplichting. Andere,
aanvullende vorneD voor overdracht van infornatie zijn nood-
zaak. Bovendien verdient de nogelijkheiil tot fasering van de

aan te bieden infornatie aparte aandacht. In eerste instantie
kan algenene infornatie worden aangeboden, in tweede instantie
kan aan nader geinteresseerden neer gerichte en gedetailleerde
infornatie worden aangeboden. Het voorlichtingsiloel "kennis en

inzicht vergroten" zal- ook vooral door dergelijke secundaire
stappen bereitt kunnen worden.

Bedacht noet rorden dat het feit aIIeen aI van verstrekken van

infornatie over bepaalde industriële risico's over het algeneen
in elhe geneeate de aandacht van de lokale pers zal tref,ken.
Deze zal bij een dergelijke callDagne dan ool een eigen rol gaan

spelen. Een open opstelling tegenover en een tiidig inforneren
van de pers is daaron noodzakelijk on de nogelijkheden van dit
internediair optinaal bij ale uitwerking van artikel 8.1. te
benutten. Voor de pers en voor andere personen of instanties
die bij «le infornatie-overöracbt een internediaire rol kuanen

vervullen, za]- Eeschikt voorlichtingsnateriaal noeten worden

ontwih[eld. In de beginstappen van de proefnanes (zie § 4.4)
zal daar dan ook nee noeten rorden "geëxperinenteerd".

4.2. àtGEIIENE ÀÀI{PÀK VÀN IUPI,EUEIITATIE VAN ÀRT. 8.1.

Eierboven is het uitgangspunt voor infornatieverstrekking in
het kader van de Seveso-richtlijn in principe gefornuleerd. fn
deze paragraaf zal rorden aangegeveD op welke uanieren het een

en ander concreet kan worden uitgererkt.

Irotaal overleg'Seveso'

Eet verdient in het algeneen aanbeveling on voor het bedoelcle
overleg gebruik te naken van al bestaande contacten tussen
bedrijf en provincie/geneente. Voor de beilrijven waar cle

Seveso-richtlijn op van toepassing is, bestaan er doorgaans
contacten net de provincie, net aame in het kader van de

I{inderwet. In de toekonst kan in dit patroon verandering komen,

wanneer de Seveso-richtllijn ook van toepassing wordt op

bedrijven waarvoor de gemeente de vergunningverlener is. Vaak

zullen daarbij aspecten van 'preventie' neer voorop staan dan

het aspect 'repressie' , welk aspect typisch onderwerp van zorg
is van geneentelijke overheden. Voor voorlichting betreffende
ilit laatste aspect zullen tlan dus andere contacten noeten
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worden gebruikt ilan voor voorlichting over ile preventieve
kanten.
Tesanen leiitt dit tot een volgende vort! van overleg: een

vertegenwoordiger vaD het bedrijf, van de provincie (i.c.
Gedeputeerile Staten vanuit betrokkenheiil bij de uitvoering van
de l{ilieuwetgeving) eD van de burgeneester (vanuit betrokken-
heid bij de uitvoering van de Ranpenwet). De taken van ilit
tripartite overleg zijn tenninste:
a. initiëren van de inplenentatie van art. 8.1. van de richt-

lijn;
b. verzorgen van de iuboudelijle afstenniag tussen betrokken

instanties.
c. bepalen vaD de algenene strategie van voorlichting, in het

bijzonder de rijze van inforuatieverspreiding.

Bij voorkeur dienen voorlichtingsactiviteiten over de preven-
tieve aspecten en die over repressieve aspecten naur op elkaar
aan te sluiten. Dit punt is in het bijzonder van belang
aangezien verscheidene ge[eenten nonenteel in het kader van de

Ranpenwet overwegeD de bevolking over nogelijke ranpen en het
daarbij gerenste gedrag te inforneren. De iafornatie van de

verschillende bronnen zal niet alleen op elkaar noeten zijn
afgestend naar zal zo nogelijt oo[ op eenzelfde nonent in de

tijd noeten worden verstrekt. Dit betekent in de praktijk onder
andere dat de eerste voorlichtingsactiviteit (de huis aan huis-
verspreiiling van nateriaal) oot tijatig in de lohale publiciteit
noet rorden gebracht. Over de frequentie raarnee de betreffende
voorlichting noet plaatsviuden, valt op voorhand reiuig te
zeggen. Daar raar reeds sprake is van een actieve con[unicatie
van het bedrijf net zijn ongeving in het algeneen zal. de
specifieke voorlichting over. risico's van zïare industriëIe
ongevallen daar uiteraard deeL van uit kunnen naken en dienten-
gevolge nin of neer geregeld tunnen plaatsvinden. Voor de band
Iigt de risico-infornatie opnieur te verstrekken indien er zich
dusdanige wijzigingen in het bedrijf hebben voorgedaan dat eeD

revisie-vergunning in het kailer van de Hinderwet noodzakelijk
is.
Uit het oogpunt van een goede verstandhouding tussen bedrijf,
overheid en publiek enerzijds, en het in herinnering houden van
bet onderwerp anderzijds lijkt overigens een regelnatige,
actieve connunicatie over het tbena 'het bedrijf en de veilig-
heid van zijn ongeving' wenselijk. Uiteraard noet het nut
daarvan zorgvuldig tegen de kosten worden afgewogen. De proef-
fase zaI hierontrent ook neer Ínfornatie kunnen leveren.
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4.3.

ToetsinE.

Bij de hierboven voor l{ederland iu grote lijnen uitgererkte
voorlichting conforu art. 8.1. rordt voorgesteld tenninste in
tle proeffase de Provincie bet toezicht te geven op passende

voorlichting. In § 4.3 zaI. rorden veriluitlelijkt wat alit in
inhoudelijke zin betekent. In procedureel opzicht houdt het
strikt genonen in dat in beginsel de provincie bij nenings-
verschillen binnen het driehoeksoverleg het aangeïezen gezag is
oD deze geschillen op te lossen. Dit is de noodzakelijke
fornele regelinE. Eet is echter in de geest van de voorgestelde
praktijt on oplossingen voor eventuele neningsverschillen bij
voorkeur in overleg te zoeten. Gedacht kan bijvoorbeeld worden
aaD afstenuing op wat zich op het gegeven nonent elders reeds
aan praktijk vau voorlichting heeft ontwikkeld.

INBOUD VÀ}T INFORilÀTIEVERSTREKKING IN KÀDER VÀI{ ART. 8.1

Op grond van infornatie uit de voorgaaade hootrlstukken kan
rordeu aangegeveD hoe artitel 8.1. inhoudelijk kan worden
uitgererkt. Àllereerst is er de lijst van onderwerpen (zie
tabel 1.1 in Hoofdstuh 1) die door «le bevoegde nationale
instanties is opgesteld als een globale inhoudelijke uitrerking
van het voorlichtingsartitel 8.1. Deze lijst is tegen het licht
vaD de keuze voor een driehoehsoverleg op een aantal punten
aangepast aan de l{ederlanilse situatie. Eet betreft dan in het
bijzonder een duidelijker onderscheid in preventie en repressie
eD speciale aandacht voor de compleneataire activiteiten van
enerzijds overheid en anderzijils het bedrijf. Tabel 4.1. geeft
dan de opsonning van onderrerpen waarover degenen die door een
zraar industriëel ongeval kunnen rorden getroffen op een of
andere rijze noeteu rorden Eeinforneerd. Eieronder zullen
suggesties rorden gedaan over een nogelijke invulling van de

onderwerpen.

Suggestieg ontrent een dergelijke invulling Iunnen worden
ontleend aan de bevindingen uit de praktijk zoals beschreven in
hoofclstuk 3. Hierboven werd besproken hoe een en ander leiilt
tot een thenakeuze, een 'rode draad' door de voorlichting en

tot bet onderling wegen van de «liverse doeleinden van risico-
connunicatie.

De volgor«le van de onderwerpen in tabel 4.1. weerspiegelen
vanuit het gezichtspunt van het te inÍorneren publiek een

zekere logica: ienand (= 1.1 + 1.2) treedt het publiek on een

bepaalde reden of op een bepaald nonent (= 2) tegenoet on te
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vertelleu rat hij doet (= 3.1. + 3.2.1 , en rel uet zorE doet (=

d.1. + 4.2. + 5), eD tíat hij zal doen a1s er zich problenen
voordoen (= 5.1. + 6.2.1. Eij slaat daarbij bovendien opeD voor
rie neer ril reten (= 7).
VauzelÍsDrekend is dat over elk van de onderrerpen zorel zeer
belnopt als uitvoerig kan rorden voorgelicht. Yan belaag
hierbij is echter de nogelijkheiil - en in de praktíjk van
voorlichting ook vaak de noodzaak: zie § 2.1. - tot fasering
die door punt 7 wordt geboden: op sonuige onderrerpen boeft
ilaardoor Das uitvoerig te rorden ingegaan ïanneer dat in tweede
instautie rordt geÍenst. De lijst als geheel is echter, zoals
gesteld, te beschouren als een uininun-tader en kan in die zin
ook rorden geDruikt ter beoordelinE van de kraliteit van de

voorlicbting over zÍare industriële ougevallen.
De genaatte thena[euze bete[ent dat er in feite aan de

onderrerpen 1.2., 4.2., 5., 6.L., 6.2. en 7. relatief neer
aandacht kan rorden geschonken rlan aan de overige onderwerpen.
Deze laatste zijn öÍ algenener van aard (bijv. 4.1.) öf
verrijzen niet sDeciaal naar de relatie bedrijf-ongeving (bijv.
3.1.). Uitleg van niet-situatie tarakteristiele kresties als
het industriëIe proces oD zich, gevaarseigenschappen van stoÍ-
fen of van nornstelling in ile retgeving vereist bij tlegene
tot rie de voorlichting zich richt een tanelijk verstandelijke
oriëntatie. Het ligt voor de band inforuatie over deze
onderwerpen bij voorkeur in treede instantie - en dus voor
clegenen die daar speciaal belang in stellen - (cf. punt 7,
tabel 4.1.) - beschikbaar te stellen.

Eieronder zullen re puntsgerijs de onderwerpen uit tabel 4.1.
bespreken en daarbij aangeven relke concrete iuvulling daaraan
kan rorden EegeveD. Overigens noet uit deze opsonuing niet
rorden afgeleid dat deze onderrerpen ook in de praktijt van
risicoconounicatie zo afzonderlijI noeten rorden behandeld; in
de concrete tekst van eeD brochure b.v. kunnen sonnige onder-
ïerpeD bij elkaar worden genonen en vloeiend in elkaar over-
gaan. Het is ook nogelijk dat er in de brief of brochure wordt
vertÍezen naar al eerder verstrekte infornatie zodat de ver-
schillende nonenten van risicoconnunicatie in dat geval goed op
elkaar noeten worden afgestend.
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OIIDERIíERPEN VAII IIIFORIíÀTIEVERSTREKKIilG ÀÀN EET PUBIJIEK

III EET KÀI'ER VÀfl DE SEVESO-RICETLI.'TI

1.1. l{aa en adres van bet bedrijf.
1.2. IËn en frctie ra Qre iD H beikijÍ eo bli è Cente eo foyiriel

èire aryabtijl is rw è rtrsreLte idctie.

2. IÍettelijk lader vu infcuatieverstreklciry:
a. aadriiliry van de nuqese riötlijn 'Besluit ara'e iaÀstriële qeraf:

leo'
b. (er€attnle) ter visieleggiry rergrmimavraagn0Bí.

W
3.1 Eereurilige beseijviry v:a de relenate bedrijfsactiviteit.
3.2. llaa van de stoÉ(fed öe tot anre ogevaflen Iían (lann€o) leiden ret een

wrödilelijkiry ra ite belryijkste geÍr/aarsaspesteo.

PREVEIrIE CI'TRIIEXI)

4,1. Desbetreffeode lht - d re$Igeriry, rrct remfiËry rran daarin wrenm
mteIIiry.

4.2. Vclniry ilaÈ aa nttelijb wseiften co m Ett d zal rrb
mldaa eo b iD ib falÈijt q uleriry rcËt tryien.

PNEVEITTE EMI,IP
5. getijfeleiö f,si :zim ra vrrili$eid va rb ryi4.

NEDNES§IE

5.1. Àdriiting van repessief beleid in het WmI va eea arur qeml:
a. Rryemnt.
b.retiryva@ies
c. & H betkijÍ cn & mhid gnmffen yuzi€riry €D te E

mqeleocr# tewtn d tebgb-
6.2. Étiviry ra E erureringsslat€rr ea H rete geeag in bt CyaI

ra etD d^o.

7- VeclËiry va & vijz kiltD p nzrare infcntie ta kiig:n.

Tabel 4.1.Lijst van onderÍÍerpen van scbriftelijke infornatie-
verstrekking aan het publiek in het kader van de Seveso-
richtlÍjn.

* Inilien de Provincie verguoningverlener is.
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L.L" Naaa en adres vaa bet beilrijt.

L"2. Naan ea tuactie vaD de iastanties die aansprakeJiji zija
voor de versttekte iatornatie.

De [euze van eeD tlriehoeksoverleg houdt in dat tenninste drie
instanties hun gezag aan de uitvoering van art. 8.1. verlenen,
nI. provincie, lokale overheid en het bedrijf. t a

'Aansprakelijk' dient hier dan ook te worden verstaan als
'veraDtroordelijt zijn voor' (en niet als aanspreekbaarheiil,
zie daarvoor onder punt 7). De verhouding is hier te zien a1s

ilie van redacteurs tot auteurs: de eerste zijn rel verantwoor-
delijk voor de algehele inhoud (en dus de kwaliteit) van een

boek naar niet noodzakelijkerrijs degenen die DeD aan zal
spreken over een bepaalde tekst van een bijdrage aan het boek.
Het is van beLang öat ile 'redactie' van de risicoconnunicatie
duiilelijk wordt aangegeven, bijvoorbeeld door niddel van een
gezanenLijk briefhoofd of door veruelding vau eeD eD ander in
een opvallend kader op de folder. Het belang van een geneen-
schappelijk stenpel schuilt enerzijds in het Íeit dat het een

signaal is voor de betrourbaarheid en de geloofwaardigheid van
de verstrekte infornatie, anderzijds in het feit dat het een

teken is van daadwerkelijke sanenrerking in een situatie lraar
het publiek ilat ook verracht. Een dergelijk steupel is ilus ook
van belang indien infornatieverstrekking over preventieve en

reDressieve aspecten niet in de tijtl sanenvallen, hetgeea het
geval kan zijn wanneer get[eenten op een eerder monent reeds
infornatie hebben verstrekt over rat te doen in geval van een

raDp.

2. ilettelijk kader voor iatornatieverstrekking:
a. aanduiding vaD de Europese richtlijn 'Besluit ztare

iailustrié7e oagevaTTen'
b. (eveatuele) ter visieLeggiag vergunningaaavraag/rlL&Il.

De reden voor infornatieverstrekking en ile reden waaron dat nt
gebeurt noet bij bet begin duidelijk worden aangegeven zodat
geen onjuiste verrachtingen rorden gewekt. De directe aanlei-
ding is de toepassing van de richtlijn in de Europese Gemeen-

schap. De achterliggende reden is de behoefte een iluiitelijk
beeld te geven van de zorg bij bedrijf en overheid voor de

veiligheid van onwoDenden zowel onder normale (preventie) a1s

onder buitengewone onstandigheden (repressie). tlanneer de

18 Dit laat orrcrlet dat ab uiteirdelijke veranhrccdelijldteial vw uitrteriry va de

richtlijn berust bij de lËderlandse regeriÍE.
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infornatieverspreidilg oot in het Iader vaD eeD verguuningaaD-
vraag plaats vindt, rordt uiteraard het verschafÍen van inzicht
in de ilesbetreffende industriële activiteit een relatief
belangrijher doel. àan de punten 3.1. en 3.2. (zie onder) zal.
dan neer dan anders aandacht noeten rorden geEeven öfwe1 direct
ófweI indirect door een nadrukkelijke verrijzing uaar de
beschikbaarheid van dergelijke infornatie in treede instantie
(zie ook sub 7 hieronder).

3.1. Eenvoudige beschrijving vat de relevaate be*ijtsactivi-
teit.

In grote lijnen kan hier rorden aaDgegeven rat de aard van de
betreÍfende activiteit is, wat het bedrijÍ produceert (o.a. wat
bet nut of gebruit van het produkt is) en in welk opzicht
daarbij van risico's sprate is (bijv. opslag, traasport).
Schenatische uitleg vaD het produktieproces of van een gevaar-
lijke conponent daarvan is af te raden ondat dergelijf,e
schena's aI bij een nininaal. niveau van detailleriug iloor tle
geniddelde burger niet gelezea kunnen worden. Voorzover nen
híer het risicobegrip introduceert, ilient dat in algenene,
verbale ternen te zijn van de zeer grote onraarschijnlijkheiil,
zij het nooit uit te sluiten nogelijkheíd, dat zich een ongeval
zal. voordoen. Contouren die het verspreidingsgebied van de
risico-infornatie aangeven, geiuspireerd door de 10-8 íso-
risicolijn, lijlen hierbij een zinvolle aanvulling (te verge-
lijken net bet gebruik dat nen bij geluitl hinderzönering naakt
van z.g. isofonen).

3.2. Naan val de stot(fen) die tot zvare oagevaTTea kaa
(kunnen) Teiden net eea verduidelijhiag vaa de beJang-
rij kste gevaatsaspectea.

Ilier wordt inÍornatie gegeven over de stof (fen) on redeo
waarvan het bedrijf onder de Seveso-richtlijn valt.
Het spreekt voor zich dat nen over dit onderwerp zowel zeer
uitvoerig alsook zeer beknopt kan inforneren. Ook hier is in
eerste instantie slechts globale infornatie op zijn plaats,
bijv. een eventuele populaire stofnaan, de aard van het gevaar
van de stof (explosief, giftig of anderszins schadelijk) en van
de gevolgeu van blootstelling aan ile stof. presentatie en
uitleg van F-N curves, iso-risicolijnen of kwantitatieve
blootstellingsindices als lrDro-waatden is niet zonder neer aatr
te rad,en, zowel gelet op de thenakeuze 'het bedrijf en de
veiligheid van zijn ongeving' als gelet op de onnogelijkheid on
dergelijke infornatie in het bestek van een eeDvoudige algenene
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folder begrijpelijk reer te geven (cf. hoofdstuk 2) . Van belang
is wel duiilelijk aan te geveD waar en hoe neu desgereust nadere
infornatie kan krijgen.lg

4.1. Desbetrettende vet - of regelge.ving, net vetnelding van

daarin opgenonen nornsteTTing.

IIet betreft hier vooral de t{ÀB}í die cle uitvoering van o.a. ile

Ilinderwet regelt. Ook ilient hier ile À}íVB 'Besluit risico' s

zware industriëIe ongevallen' te worden geuoend. Dit besluit,
dat in het voorjaar van 1989 in werking zal tredenn, introdu-
ceert ile verlichting voor bedrijven tlie onder de kennisgevings-
verplichting van de Seveso-richtlijn vallen (daat zijn er in
Nederland ongeveer 70) on een "rapport inzake de externe
veiligheid" op te stellen. Naast een onschrijving van de

procegsen rtie in het bedrijf plaatsvinden en van de eventuele
ongevallen, en de gevolgen daarvan. Voor de ongeving, die zich
daarbij kunnen voordoen, dient dit ook tle resultaten van eeD

risico-analyse te onvatten.
Deze zullen als individueel risicocontour en groepsrisico-curve
noeten worden gepresenteerd. Voor de beoordeliag hiervan zijn
door ile regering in 1985 adviesnorneD voor nieuwe inrichtingen
of uitbreidingen van bestaande inrichtingen gepubliceerd. De

l{inister van VRO}í zal het bevoegde gezag adviseren bii de

beoordeling van de rapporten van deze bedrijven deze adviesnor-
nen a1s richtlijn te haoteren. Door publicatie in de Staats-
courant van de genoende À!íVB zullen de begrippen 'individueel
risico' en 'groepsrisico' worden ingevoerd. llet individuele
risico zal dan buiten het terrein van het bedriif conforn de

adviesnorn den voor vergunningsverlening niet groter nogen zijn
ilan 10-6 per jaar. Indien er binnen deze contour bewoning

voorkont, dienen er aanvullenile naatregelen te rorden geno[Ien

ofwel gericht op die beroning ofrel gericht op de industriële
activiteit. In beEinsel wordt hierdoor vooral de adviesnorn
voor individueel risico van 10-8 /iaar voor onwonenden van

1e Het is qelijk cn het risiao dat zo ia feite mder 3.1. en 3.2. rordt besc.breven

in het penspectief te plaatsen rran ardere risico's (zoals verkeensrisio's). IIet

ibel <taarrra is een indrrrl( te vers&afÍen van de grootte van de diverse risio's.
DerEelijlre verEelijkiryen reten zeer zorgrrrrldig rcrden gemaalrt dat eruEe

g€makl€lijk de irdnk r{crdt g€rÍelrt van een grcndslag rcr de aanrraardbaarheid lxtn

het desbetreffemde risico. De grmdslag vrcn aanrnardbaarheid is echter eerl

naatsóamelijk of politiek besluit (dat in prjncipe coder pnt 4.1. aan de orde

is) en/oÍ het bedrijfsbeleid inzale veilidreid (dat cnder 5 aan de orde is). Zíe

v@r een besprekiÍg van het coaenrerp risicovergelijking o.a. ïílsm aDd Gcrlctt,
(1e8ï.
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belaug. De status van deze streeÍraarde en de daaraan te
verbinden beleidsuatige verplichtiugen zijn echter sterk in
iliscussíe, o.r!. na het recente debat over de integrale zönering
rond DSI{ in de Treede Kaner-connissie voor ni1ieu.20

Een ander probleeu rordt veroorzaa*t doordat bet publieke
risicobegrip kwalitatief anders is dan fornele en kwantitatieve
risicobegrippen (zie veriler in Bijlage 4). Het is daaron niet
nogelijk zonder een duidelijke toelichting deze problenatiek
van nornstelliug voor onïonenden begrijpelijk of, in het geval
van inspraalr bij een vergunningsprocedure, hànteerbaar te
naken. Dergelijke infornatie noet dan ook eventueel in tweede
instantie (zie de uogelijkheid sub 7 in tabel 4.1. on inforna-
tie van neer algenene, educatieve aard te presenteren) beschik-
baar worden gesteld.2l In de prinaire voorlicbting 'huis aan
huis' kan alleen in eeavoudige bewoordingen rorden gesproken
over de grondslag waarop er door de overheid voor de veiligheid
van onronenden van een bedrijf nornen zijn gesteld. Bijvoor-
beeld dat de kans op overlijden tengevolge van een ongeval in
bet bedrijf tenninste 100 keer kleiner noet zijn clan de kans op
overlijden tengevolge van een ongeval in het verkeer.

4.2. VerneTding dat aaa trettelijke voorschrittea en Dorner
tordt (bij vergunniagaaavraag: zal vorden) voldaan en hoe
in de praktijk op aaleving zal torden toegezien.

In het concrete voorlichtingsnateriaal zal dit onclerwerp zowel
goed op bet onderwerp 4.1. als op het onderwerp 5 kunnen
aansluiten. Het betreft hier uiteraard de constatering dat een
hinclerwetvergunning is verreend of dat ile procedure daarvoor is
gestart. De ervaring van beheersbaarheid, net nane hoe naleving
van voorscbriften en handhaving van nornen er in de prattijk
uitzien, is psychologisch gezien ninstens zo belangrijk. De
praktijk noet reëel rorden beschreven en kan rellicht uet eeu
voorbeeld worden toegelicht.

fiidens dit alebat (1? nm. j.1.) is bijvorbeelil gesteld dat ile bedrijfsgrens ret
deze streefinarde zan meten gaan samnvallen.
VGaI itr het getral van een iumwaag tw (rerisie) van eeu Hidernetvergun1irg
zal. het rrcdig zijn ite besdÉIdriry te hebben cÍver e€n dergelijke uiteenzetting.
Stee& vater zal risicomnicatie zoals in èit oderzoek beschrem in de

faktijk ot plaats gaaD vinden i.n bet Inder mn derEelijle .unvragen.

2t
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5. Beilrijtsbeleid tea aaaziet valt veiTigheid vaa de ongeving.

Hieronder kan een en ander worden verneld over de wijze rraarop

het bedrijt zeLt de risico's voor de ongeving zo laag nogeliik
probeert te houden. Te denken valt aan euige inforuatie over
training personeel, een veiligbeidsdienst net eventuele inspec-
ties a1s EÀZOP-procedures, €D hoe nen in het verleden net
problenen is ongegaan en voor de toekonst van plan is on te
gaan. Ook hier geldt echter dat uitvoeriger voorlichting over
bedrijfsbeleid en -praktijk in tweede instantie aan de orcle kan

konen.

6.1.

a.
b.
c.

Aanduidiagr vaD repressiet beleid ia bet geval val een

zraat oagevaT:
Ranpentet.
sanenverking van ranpenbestrii dingsorgaaisaties.
door het bedrijt ea de overheid getroffen voorzieningen
en te nenea naattegeTeD on schade te voorkonea of te
beperkea.

Vooropgesteld moet rorden dat hierbij ontlerlinge afstenning van
preventieve en repressieve infornatie noodzakelijk is. In een

aantal gevallen zal aI over repressieve aspecten infornatie
zijn verspreid oi, zal verspreiding op handen zijn. Er zal dan

daarnaar kunnen worden verÍíezeu, of deze infornatie kan (geheel

of gedeeltelijk) opnieuw worden opgenonen.
Naast de eenvoudige verneliling van de Ranpenret is het vooral
van belang concreet te zijn over de naatregelen die men in
organisatorisch en materiëe1 opzicht beeft genonen, biiv. dat
er eeD bedrijfsnoodplan is en/of dat er een ranpenbestrij-
dingsplan is opgesteld. Het is te overregen on indien ilit van

toepassing is enige infornatie te verstrekken over de effecti-
viteit van die naatregelen bij in het verleden voorgekonen
incidenten.

6.2. Beschrijviag van het alarneringssysteen ea het gevenste
gedrag in het gevaL van een alarn.

Itet is van belang infornatie te geven die onthouden en te
zijner tijd gebruikt kan worden. De infornatie noet echter ook

in overeenstenning zijn net aanwijzigingen voor gedrag bij
andere ranpsituaties. In § 2.3.3. zijn hierontrent een aantal
suggesties gedaan. ook hier geldt dat dergelijke infornatie in
een aantal gevallen reeds via andere kanalen is of zal worden

verstrekt. Verwijzing of goede onderlinge afstenning is dan

noodzakelijk.
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7. Yetneldiag vaa de vijze taarop nea nadere iafornatie kan
Èrijgen.

Op ueerdere plaatsen bierboven is aangegeven dat er nogelijk-
heden zijn on in treede instantie neer infornatie te verschaf-
fen. In ile foliler of brief noet rlat iluiilelijk worden aangege-
ven, bij voorkeur net vernelding vaD ràt nen wààr krijgen kan.
In het geval er sprake is van een vergunningprocedure in het
kader van de Einderwet noet hier duidelijh worden aangegevea

hoe nen bij atie procedure kan rorden betrokken.
Kandidaat-onderverDen waarover op een oÍ andere rijze iuforna-
tie zal Lunnen rorden gegeveu, zijn:
a. Het Dorueren van risico's: Eoe veilig is veilig genoeg? (Zie

Bijlage 4)
b. Beilrijfsbeleid en -prattijk rond veiligheid.
c. Nadere infornatie over de desbetreffende stoffen/ processen.
d. Ranpbestrijding.

4.4. OPZET VÀlT PROETNil{E }ÍET IT{FORUÀTIEVERSTREKKING CT. ÀRT. 8.1.

Zoals op neerdere plaatsen hiervoor is opgenerkt, zal. et een

treede fase vaD het huidige ooderzoek zijn raarin op een
concrete lokaties ervaring zal worden opgedaan net het geven
van voorlichting conforn art. 8.1. langs de lijnen die in dit
rapport zijn uitgezet. Deze proef zal een aantal stappen
bevatten. De neeste daarvan zullen ook bij de uiteindelijke
inDlenentatie rorden gezet, enkele stappen zijn echter speci-
fiek voor de proefnaue zelf.

StaDpen.

De globale opzet vau een dergelijke proef bestaat uit de
volgende stappen:
1. Eet leggen van plaatselijke contacteni het forneren van het

lokale overleg'Seveso'.
2. Korte vertenning van de behoefte aan infornatie, zowel bij

bedrijf/overheid alswel bij het publiek.
3. Bepalen vaD iloelgroepen en algenene strategie.
4. Prepareren van voorlichtingsmateriaal.
5. Uitvoeren van voorlichting.
5. !íeting van effecten van de canpagne, zowel bij

beilrijf/overheiil als bij publiek.
7. Evaluatie van de voorlichtingsactiviteiten.
8. Rapportage, inclusieÍ advies over nog nodige activiteiten

ter voorbereiding van inplenentatie op landelijke schaal.
Bij ale stappen is het volgende in detail op te merken.
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ld 1: Eet leggen vaD Dlaatselijke contacten; het fornereu vaD

het lokale overleg'Seveso' .

Er noeten contacten op coördinerend niveau worden gelegd
rat betreft het genoende overleg tussen provincie,
geneente en bedrijf alsrel op uitvoerend niveau. In het
laatste geval betreft dit voorbereidende contacten op het
gebied van de publiciteit (b.v. ile pers, P.R.-fuoctiona-
rissen), de vervaardiging van voorlicbtingsuateriaal en

eventueel uit te besteden evaluatie-onderzoek. Àd 2:Korte
verkeuning van cle behoefte aan infornatie, zorel bij
bedrijf/overheid alsrel bij het publiek.

l{agegaan noet rorden rat er reeds aan connunicatie over het
onderrerp 'het beilrijf en de veiligbeid van zijn ongeving'
heeft plaatsgevonden. Een kort onderzoek, bijv. via sleutelper-
sonen (journalisten, kaner van koophandel, een geneentelijke
connissie voor nilieuzaken e.d), kan aan bet licht brengen hoe

de lokale verhoudingen liggen. Een apart punt voor aandacht is
hierbij na te gaan in hoeverre het nuttig eD nogelijk zal
zijn loka1e nedia en bedrijf/overheid in een vroeg stadiun net
ite acbtergronden van elkaars werk beter vertrouwd te nakeu.22

In het bijzonilere geval van de proefnane zal voorts een survey
uoeten worden opgezet on relevante neningen onder het publiek
te peilen zodat ook effecten van de canpagne kunnen rorden
vastgesteld (stap 5).

Ad 3: Bepalen van doelgroepen en algenene strategie.

Zoals eerder betoogd, zal de voorlichting noeten zijn afgestend
op ile doelgroep, t.r. iedereen die door een zïaar industriëe1
ongeval kan worden getroffen. Gelet op deze doelgroep voor
risicoconnunicatie eD op de eis van begrijpelijkheiil van ile
voorlichtinE is het noodzakelijk dat de infornatie is afgestend
op het niveau van lagere school kennis. Dit betekent bij
voorkeur een fasering van «le informatie net algenene, huis aan

huis infornatie in eerste instantie en meer specifieke inforna-
tie in treede instantie. De precieze aard van een eventuele
fasering, hetgeen in feite een kwestie van voorlichtingsstrate-
gie is, za]. in het onderlinge overleg kunnen worden besproken.
Een apart aandachtspunt in ilit verband ís de aanwezigheiil van

anderstaligen. Àls clit in het betreffende gebied qua aantal

22 Uit Imrilaans oderzek (Sanfoan e.a., 1987) blijkt er tussen deze 'partijeu' een

grote wederzijdse scepsis te bestaan. Deze sitrratie doet zidt @k in lleder1ad

v@r (d. ale bijitragerr aan de shdiedag cp 12 afil L984 bbr a lËderfur bij
VeiH@idswarystukllep wn ldtmlcfre (SIB.JD[)) .
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enige onvang heeft, zaL oot daar net ile inÍornatieverstretting
rekening nee noeten rorden gehouden. Indien zich binnen het
betrefÍende gebied oo[ belangrijte tijale].ijX bonogene groepeD
bevinden -te denken valt aan ziekenhuizen, bedrijveu, seholen-
verdient het overreging na te gaan boe via de voor deze
organisaties eigen kanalen voorlichting kan wordeu gegeven. Van
groot belang is verder de onderlinge afstenning. Degenen aan
rie nadere infornatie zal worden gevraagd, dienen daarop goed
zijn geprepareerd. De loka1e nieursnedia spelen hierbij eeu
belangrijke ro1. Bet is te overregen tenninste kort voor de
start van de voorlichting eeu uitgebreide uiteenzetting van de
canDagne te geven (het nidöen houdeud tussen persconferentie en
training) .

Ad 4: Prepareren vaD voorlichtingsnateriaal.

Enkele inhoudelijke kresties die bier van belang zijn, rerden
aI eerder aangestipt. Van belang is dat het thena 'het bedrijÍ
en de veiligheid van zijn ongeving' de rode draad in de
infornatie-overdracht is. Dit lan o.a. tot uitdruf,Iing konen in
de relatieve nadruk op of uitrerking van de vet gedrulrte
onderrerpen in tabel 4.1. 23

Uiteraard za1 het nateriaal op beperkte schaal noeten rorden.
uitgetest (pretest).

Ad 5: Uitvoeren vau voorlichting.

Zoals gesteld, dient de infornatie in eerste instantie huis aan
buis te kuunen worden verspreid. In een aantal gevallen zal.
eeD voor de hand liggend nediun een al bestaand voorrichtings-
blad tunneu zijn. Naast de huis aan huis verspreiding van
infornatie kan gebruik uorden genaakt van andere schriftelijke
of audiovisuele niddelen (video; persoonlijke connunicatie,
zoals via 06 Dunners e.d.). Vooral bij voorlichting aan
speciale groepeD (b.v. open bedrijfsdagen, scholen) zijn derge-
lijke technieken aantrekkelijk, niet in het minst ondat derge-
lijke bijeeukonsten ars een effectief internediair werken voor
het bereiken van een veel groter publiek.
Geret op het feit dat in de toekomst de bedoelde risicoconnuni-
catie veerar in het kader vaD een aanvraag voor een Hiederwet-
vergunning zaL plaats vinden en deze connunieatie actiever dan

2a Een rylijhe mtHe is co deze cnaenrerpen aan te sdjd€o in th rm mn vragen
zoals öe bij bet Fb1iek Leven (blijlens het qrderzetr dat in stap 2 werd
g€daaD). Deze teónie} wmalt bijwrbeeld gebnriJG in bet lPÀ-vwbeel@oject
'fu Sqerfindshdy at the CIBA€ICY Ctrcoical Corpcatio, ths River, N..I.'
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ken.

worden opgezet, is het ook
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raadzaan de

eD populaire
te onderzoe-

Ad 6: !íeting van effecten van de canpagne,

beilrijt/overheid als bij publiek.
zowel bij

Dit punt betreÍt vooral de proefnane net risicoconnunicatie in
het kader van bet huidige onderzoek. Een aantal algenene
kresties liggen hier voor de hand zoals rat nen zich van de

verstrekte iufornatie herinnert, begrijpelijkheid, geloofwaar-
aligheid van het bericht eu tle bronnen en eventueel het bewaren

van gegeven inforuatie. Daarnaast zijn er enkele specifieke
kresties tlie juist in deze proeffase aandacht kuunen krijgen,
bijv. tle uitleg van de risicograden. Het nut van de diverse
nogelijtheden voor infornatie in tweede instantie noet ook

worden nagegaau, bijv. niddels een aI dan niet in te sturen
antwoorilf,aart.

Àd 7: Evaluatie van de voorlichtingsactiviteiten.

Evaluatie is niet alleen nodig on te weten wat er te verbeteren
valt naar is ool een tef,en van daadwerkelijke interesse in het
onderwerp 'het bedrijf en de veiligheid van zijn ongeving'.
Een belangrijk punt hierbij is of ile canpagne binnenshuis (net
bescbikking over up to date kennis over relevante zaken) of
buitenshuis (onafhankelijk naar doorgaaDs net ninder beleids-
invl.oed) rordt geëvalueerd (cf. Kasperson and Pa1ulund, 198?).
In het bijzondere geval van de proeÍnane in fase 2 van dit
project zal de evaluatie uiteraard zwaarder zijn dan in de

latere gevallen van inplenentatie van de Post Seveso-richtlijn.

Àd 8: RapDortaEe, inclusieÍ advies over nog nodige activiteiten
ter voorbereiding van inplenentatie op landelijke schaal.

Ook deze stap heeft vooral betrekking op de proefnane in fase
2. Gelet op de datun van juni 1989 waarop tle Post Seveso-

richtlijn zowel voor bestaande als voor nieuwe activiteiten
noet zijn geinplenenteerd, verdient het aanbeveling fase 2 zo

vroeg nogelijk in 1988 te starten waardoor de eindrapportage
ook in het najaar van 1988 kan plaats vinden.
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BIJIÀGE 1

ctsBsl

Er is een aantal bedrijven onderzocht waarvan werd veronder-
steld dat ze onder de Seveso-richtlijn zouden vallen en/of
Ííaarvan bekend was dat ze infornerende activiteiten naar het
publiek hadden ondernonen al dan niet als reactie op negatieve
publiciteit.

ÀIzo Cherie lolatie lrsterilar-Ioord (voorheeu' Ketjen)

Bet bedrijf Àkzo ll.V. onvat een zestal divisies, raaronder Akzo
Chenie. Bij Àkzo Chenie rerken 5200 nensen, raarvan cÍrca 750
op de lokatie Ansterdan Noord. Volgens ons bekende infornatie
zouden 8 lokaties van Akzo, vooral behorend tot ile itivisies
Àkzo Chenie en Àkzo Zoutchemie, onder de Seveso-richtlÍjn gaan
vaIIen. Op de lokatie Ànsterdan-Noord was echter niet bekend of
de lokatie onder de richtlijn zou vallen. Het voornenen, in
L973, on net fosgeen te gaan werken beeft toen tot veel
publieke reaktie aanleiding gegeven. In 1974 werd een publici-
teitscanpagne gestart net het plaatsen vaD een drietal adver-
tenties in ile dagbladen. Deze conpagne bleek vanuit publici-
teitsoogpunt rel suceesvolr Dè€r dan de helft van de nensen in
Ansterdan-l{oord bleek de advertenties gelezen te hebben. Het
vertrouwen van de bevolking in het bedrÍjf rerd echter negatief
beinvloed d,oordat ia diezerfde tijd een aantal milieu-inciden-
ten plaats vond. Deze incidenten gaveD ook aanleiding tot
negati.eve reacties in ile pers op advertenties.
Het bedrijf heeft geen structureel infornatiebeleid, anders dan
noodzakelijk in het hader van aanvragen on vergunningen. De
geneente Ansterdan is er eeD aantar nalen niet in geslaagd cloor
haar geïenste infornatie over veiligheid in door de provincie
verstrekte vergunningen te laten opnenen.

I IIe besdtrijvjry van aie borcnstaaÍde gemllen is erenals de besctrrij!-jJrg in bijlage
2 geoaairt op basis van gqrevelui verkregen uit interrriens, die in de periode
rpvenber 1986 tot en mt arrgnrstus 1987 nerden afgeÍm;n atm uedenerkers en
shdenten bij fu werlgroep Chenie en Samnlevi^rg in Utrectrt. In de reeste ganllen
betreft het interriews bij het Hrijf (uitzcmdering Pjjnurö en lolrale overheden
(uitzoderirg I)orv Cheeical), aargernrld mt literatrnr. Een uitgebreidere uit-
ïerkiag is te rrindelr in Van Eijndboven en tÍorre1l (198?).
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Dor Cherical

Dow Chenical Terneuzen heeft ongeveer 2500 nensen in dienst. De

lokatie Terneuzeu bestaat uit 27 plants waar pollmeren worden

geproduceerd op basis van nafta en LPG. fiet bedrijt is een

docbter van een Ànerikaanse ondernening en is een econonisch

belangrijke factor in zijn omgeving. De informatie-activiteiten
van Dow naar het publiek onvatten brochures (waaronder boekjes
over milieu en veiligheiil). Ook worden groepen onwonenden en

scholiereD uitgenodigit. De belangstelling bij hoorzittingen in
het kader van de aanvrageD voor nilieuvergunningen is gering.
Er zijn vrijwel geen reacties in de vorn van bezwaarschriften.
ÀIleen de bouw van LPG-tanks vorrde hierop een uitzondering-

DSll

DSÈÍ heeft ongeveer 10.000 mensen in dienst. De hoofclvesti-
gingsplaats is in Zuid-Linburg op een terrein dat tot drie
relatief kleine geneentes behoort: Beek, Geleen en Stein- DSIÍ

heeft een blad "DSlí Infornatie": een blad dat naandelijks in de

ongeving worilt verspreid en onder neer artikelen bevat over
veiligbeid en over nilieu-onderrerpen.
Het is de bedoeling van de lokale overheden clat er rond DS!í aan

de bevolking voorlichting gegeven za} gaan worden over hoe zich
te gedragen in het geval vaD een alarn zodra een aantal
technische problenen opgelost zijn. Er is een ontwerp voor een

felgele sticker tlie net een begeleiilend schrijven van de

geneenten via de post zal worden verspreid.

Dupbar

DuDhar beeft in t{eilerland 2100 nensen in dienst. Door een

ongeluh in 1963 raarbij dioxine (2,3,7,8-TCDD) vrijkwan en

Iater door afval dat in de Volgerneerpolder bij Àmsterdam is
gevonden, had het bedrijf een slechte naan gekregen. Na het
opstellen vaD een nilieusaneringsplan had het bedrijf behoefte
het inago van het bedrijf te verbeteren. IIet heeft daartoe in
1985 een publiciteitscanpagne gevoerd.
Tijdens deze canpagen zijn inago-metingen gehouden. Deze waren

niet zodanig opgezet dat er een statístisch verantwoord resul-
taat uitgekonen is, tnaar er bleek een duidelijke inago-
verbetering opgetreden te zijn. Ook in directe contacten bleek'
dat op een enkele uitzondering na, iedereen positief was over

de canpagne. Ook de collega-industrieën hebben ondanks vooraf-
gaande bezwaren, achteraf positief gereageerd.
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General Electrics Plastics

De vestiging van General Electric Plastics in Bergen op Zoon

valt op dit nonent niet onder de Seveso-ricbtlijn, naar het
bedrijf verracht dat de hoeveelheden opgenonen in de richtlijn
onlaag zullen gaan eo dat ile vestiging er dan we1 onder zaL
va11en.
Het beitrijf heeft in diverse situaties zelf, voorlÍchting
gegeven aan nensen buiten het bedrijf. Naar de nening van een

van de infornanten uet risselend succes. Het grote probleen is
dat er nogal rat publieke argïaan blijht te bestaan ten
opzichte van het bedrijf.

Gist-Brocades

Gist-Brocades is gevestigd in Delft, een niildelgrote geneente
en heeft ongeyeer 4000 nensen in dienst. Het is nog niet
duidelÍjk oÍ het bedrijf onder de Seveso-richtlijn zal vallen.
De riskante stoffen zijn chloor en annoniak ten behoeve van de
produktie van synthetische penicillines.
Vanwege de slechte naan die het bedrijf in de jaren 70 had
gekregen, vooral vanïege stankklachten, is het in 1978 begonnen
net infornatieverstrekking, heeÍt het een afdeling publiciteit
ingesteld en is het begonnen net het voeren van een open
politiek. De afdeling PR en publiciteit heeft op het ogenblik
17 nensen in dienst. De neest zichtbare activiteit gericht op
de onronenden is het blad 'Buurnan Gist-Brocades'.
UÍt het geslonken aantal rensen dat op hoorzittingen verscbijnt
en de vernindering van het aantal klachten over het bedrijf
concludeert Gist-Brocades dat het iloel van de voorlichting is
bereikt.
Uit een beperkt buurtonderzoeh rlat gedaan is rond Gist-Brocades
en rond Verdugt BV in TíeI is te concluderen dat rond Gist-
Brocades onronendeD Deer kennis bebben over het bedrijf en de
produktie van het bedrijf en zich ook sneller net klachten
zullen wenden tot het bedrijf in plaats van tot ile overheid.

Rijnrond

De regio Rijnnond omvat een eongloneraat van qeneenten, waarvan
Rotterdan de grootste is. Er is in Rijnmond een concentratie
van raffinaderijen en grootschalige chemische bedrijven. In het
Rijnnondgebied wordt in het kader van de vergunningverlenings-
procedure aI risico-infornatÍe gevraagd aan bedrijven, en deze
kont in de neeste gevallen ook terecht in de openbare vergun-
ningaanvraag. De bevolking krijgt infornatie over het gewenste
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gedrag bij alarn door niildel van infornatiepanfletten die
vroeger via ile gouden giils werden verspreid. Een jaar na de

verspreiding van een infornatiefolder over het gebruik van
sirenes in vredestijd is een peiling vericht naar het effect.
Er is toen gebleken dat de kennis over de inhoud van de folder
rnininaal was. De manier waarop ile infornatieverschaffing in de

toekonst zal plaatsvinden, wordt heroverwogen. Lezingen blijken
efficiënter te werken bij infornatie-overdracht dan het verzen-
den van brochures. Uit een onderzoek van de provincie Zuid-
IÍoIland is gebleken dat het bereik van voorlichting aan

scholieren ongeveer drienaal zo groot is als het auditoriun.
Scholieren Íungeren hierbij als infornatiedragers naar het
gezin.

Yerilugt

Verdugt B.V. is een klein bedrijf (70 nensen in dienst) in
Tie1, een relatief kleine geneente. Het bedrijf verwacht ilat
het onder de Seveso-richtlijn zal vallen vanïege het gebruik
van cobalt en nikkel; ïanneer dat het geval blijkt zal het
bedrijf on financië1e redenen de ilesbetreffende produktie
afstoten.
flet bedrijf heeft geen specifiek beleid voor het verscbaffen
van infornatie.
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BI'IIJÀCE 2

YISIE OP IIIFORIíITIEIERSCEIFTITG

BEI}RIJVEIí

Àtzo Cherie lotatie Àrsterdar-Iíoord

lÍaar de nening van Akzo Ànsterclan hebben nensen recht op

infornatie over risicovolle activiteiten. De overheid heeft
prinair de taak on deze infornatie te geven. De overheid kan
deze infornatie ook aan het bedrijf vragen. Zo heeft Ketjen ín
het verleden zelf al eens een populaire versie geschreven bij
de aanvraag voor een llinderretvergunning. Het zal echter wel
noodzakelijk zijn dat overheid en beclrijf het eens worden over
een geaccepteerd beleid van het bedrijf alvorens risico-
inÍornatie gegeven kan worden. Het heeft geen zin een onbuds-
achtige constructie te verzinnen, bij gebrek aan vertrouren in
overheid en bedrijf. Overigens wordt betrijfeld oÍ het geven

van rísico-infornatie zonder dat er een incident is geweest,
wel zin heeft.

Ilor Cherical

Dow Chenical zou wel activiteiten willen starten on het publiek
te infornereD over nogelijke grote ongevallen en over ranpen-
bestrijding, naar behalve dat het publiek in bepaalde oefenin-
gen wordt ingeschakeld. gebeurt dat nog niet. Een van de
redenen daarvoor is dat het nog niet duÍdelijk is wat de
Nederlandse overheid aan fornele eÍsen zal gaan stellen aan

infornatieverschafing; een andere reden is dat Dow nog bezig is
neer betrouwbare en precieze scenario's te ontrikkelen. Een
procedure voor infornatieverschaffing zoals in Groot-Brittannië
lijkt bruikbaar, naar de inhoud van de informatieverschaffing
daar is niet optinaal. Iíat betreft de inhoud kunnen nisschien
ideeën ontleend worden aan het CÀER-progranma in de Verenigde
Staten.

DSll

DSM heeft belangstelling voor het zelf ter hand nenen van
voorlichting over onderwerpen die met artikel 8.1 sanenhangen.
Voorlichting zou echter wel grondig dienen te gebeuren, terwijl
het een conplex onderwerp betreft. Grondige voorbereiding is

83



daaron noodzakelíjk. Voor de infornatieverschaffÍng zou het aI
bestaande blad DSl{-infornatie gebruikt kunnen worden. Voorlopig
wacbt DS!í de resultaten van het onderhavige project van VROI{ en

Binnenlandse Zaken af.

Duphar

Risico-infornatie noet volgens Duphar gegeven worden door het
bedrijt ze].f en zeker niet door de overheid. Het is een

verplichting voor het bedrijf die niet aan anderen nag worden
overgelaten, en wat bovendien uit PR-overwegingen erg onver-
standig zou zijn. llanneer nen lang geen open politiek heeft
gevoerd zal de reactie in het begin wantrouwend zijn. Bij een

open ca[pagne zal het vertrouwen in een later stadiun toeaenen.
De overheid kan rel ondersteuning verlenen bij infornatiever-
schaÍfing. IIet is in ieder geval van belaag dat de informatie
die vanuit de overheid gegeven wordt spoort net de infornatie
uit het bedrijf.
Àls nen eeD infornatiecanpagne start vanuit een situatie van

rantrouren zijn vaknensen nodig bij de opzet en uitwerking
ervan.

General Electric Plastics

De infornant van General Electric Plastics vindt voorLichting
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Een

argument daarvoor is de twijfel over de deskundigheid van net
nane de lokale overheid. Daarbij kont dat de grote bedrijven,
gezien onder neer hun expertise genakkelijk hun externe voor-
lichting kunnen verzorgen. De overheid zou haar taken kunnen

beperken tot de kleinere beilrijven waar dit op nindere mate het
geval is. AIs een voorbeeld van de nanier waarop infornatie-
verschaffing kan plaatsvinden wordt Bayer in lreverkusen ge-
noend.
Het bedrijf is van nening dat voorlichting over risico's op

zichzelf weinig zinvol is. IíeI kun je voorlichting geven over
genomen naatregelen en daarbij concrete adviezen geven aan de

bevolking over de beste handelwijze in geval van een ramp.

Technísche informatie is daarbij niet zinvol. De opzet van

Bayer vinden de informanten goed. Iets dergelijks zou ook in
Bergen op Zoon nogelijk zijn. I{el vermoeden zij dat een en

ander in deze agrarische streek moeilijker zou kunnen liggen
dan in een geindustrialiseerde situatie zoals rond Bayer of ook

rond DSIÍ ltaar &en van oudsher vertrouwd is met intlustriëIe
activiteiten.
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Gist-Erocades

Gist-Brocades geeft inÍornatie over risico's naar dan gericht
op de gevolgen. líen heeft geen beeld hoe het publiek zou kunnen
worden geinforneerd over risico's zoals gedefinieerd door kans
x gevolg. Volgens Gist-Brocades is het een taak van de overheid
on voor de burger met bedrijven te onderhandelen. De overheid
beeft dan ook ile taak cle bevolking in te lichten over
vergunningaanvragen, naar ze geeft nu naar een deel van de

infornatie die ze zou noeten geven. De infornatie die ze van
het bedrijf krijgt wordt niet vertaald voor de burger, waardoor
die in staat zou zijn de belangen van bet nilieu af te ïeqen
tegen die van het bedrijf. IntensÍeve sanenwerking met de
geneente in de infornatieverschaffing lijtt Gist-Brocades min-
der gewenst, ondat dat dan snel in politiek vaarwater kont.

Yerdugt

Verdugt heeft na een ongeluk in het bedrijf in 1976 sterk in ile
publiciteit gestaan. Enige jaren daarna is het bedrijf ge-
ilurende eetr tijal actief geweest net het verschaffen vao
infornatie over de activiteiten van het bedrijf onder neer via
publicaties, deelnane aaD opeu ilagen en het geven van lesseu op
scholen. Deze activiteiten rorden niet langer voortgezet, en op

dit nonent evalueert het bedrijf de resultaten van deze
activiteit uiet positief, aangezien de bevolking nog steeds een
negatief beeld van het bedríjf zou hebben.
Verdugt heeft nu geen expliciete infornatiepolicy en geeft geen
risico-infornatie ondat dat slecht nieuws is.

Overheden

In het onderzoek is niet systenatiscb nagegaaD welke ro1
overheidsorganen voor zichzelf zien bij bet verschaffen van
infornatie aan het publiek. Bij de case studies is incidenteel
we1 infornatie hierover verkregen. Deze volgt hieronder.
Bij ile geneente Ànsterdan is nen van nening dat de overheid een
taak heeft in het voorlichten van de bevolking als het risico
niet gelijk aan nul is. Dergelijke infornatie zou bij voorkeur
verstrekt noeten worden in het kader van een besluitvormings-
proces (dus bijvoorbeeld bij de vergunningverlening), on te
voorkomen dat er een diaLoog ontstaat zonder besluitvorrning.
llet bedrijf is noreel verplicht mee te werken aan verschaffing
van infornatie aan het bevoegd gezag. Dit gezag noet de
infornatieverschaffing naar het publiek regelen. Zo kan de
geneente een bedrijf vragen on een populaire sanenvatting van
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een vergunningaanvraag (zie voorbeeld Shel1) net daarbij een

risicobeschouwing. Deze saneuvatting kan door ile geneente

worden beoordeeld en onder de bevolking verspreid.
Bij een vergunningaanvraag vaD een bedrijf als Gist-Brocades is
de infornatiestroon zo groot dat de gegevens voor leden van het
publiek onoverzichtelijk zijn. 0nze zegslieden bij de provincie
Zuicl-Holland zijn van nening ilat in dit soort gevallen organi-
saties zoals l{ilieudefensie een belangrijke rol spelen ten
behoeve van de bevolking in het vertalen van de informatie.
De geneente TieI ziet geen rol voor zichzelf in het verschaffen
van infornatie aan het publiek over risico's. Een reden
daarvoor is dat ze er geen financièIe nogelijkbeden voor zíet,
naar een tweede reden is ilat ze niet zou weten hoe een

dergelijke intornatieverschaffing ingericht zou noeten worden,

net nane wat betreft gegevens uit risico-analyses.

Derden

Natuur en l{iIieu

I{anneer infornatie verschaft gaat worden over risicovolle
activiteiten aan het publiek dan beeÍt het geen zin als het
bedrijf dat doet aangezien ze toch niet geloofil rorden als ze

vertellen dat de situatie veilig is. In veel situaties wordt
ook de overheid niet geloofd, evennin als mÍIieugroepen. Het
kan daaron van belang zijn instanties in te schakelen die door
Densen wel geloofd worden zoals bijvoorbeelil buurthuizen. De

infornerende activiteiten kunnen van daaruit plaats vinden en

verzorgd worden door of via buurthuiswerkers.
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BI.IIrÀGE 3

tijst van ilederlandse personeu Eet wie gesprokeD is, en vaD ïie
de infornatie ile inhoud van hoofdstuk 3 nee heeft bepaald (net
datun van het gesprek)

Ànersfoort, Van. líanaging Dírector, Verdugt B.V., 27 novenber
1987.

Bakhuis, Kabinet Connissaris van de Koningin, Í.inburg, 15

oktober 1985.

Beusekon, Van. Vergunningen-coördinator líilieu- en Veiligheids-
dienst, Gist-Brocades, 25 novenber 1986.

Blok, !í.G. Hoofd van het Bureau Organisatie Hulpverlening en

Ranpenbestrijding, Kabinet Connissaris van de Koningin, Zuid-
Ilolland, 2 en 10 februari 1987.

Boer, De. Afdeling Voorlichting van het Provinciaal Bestuur,
Provincie Zuid-Hollaud, 31 naart 1987 (telefonisch).

Bree, Van. Brandweerconnandant Ge1een, 5 februari 198?.

Buys, R.S.V. medererker PlÍS afdeling líiIieu, Provincie Zuid-
IIolland, 28 novenber 1985.

CIey, Iloofd Staf voor Hinderwet en l{ilieuzaken, Ansterdan, 28

april 1987.

Deckers, H. nedererker afdeling nilieuzaken, Provincie Linburg,
19 decenber 1987.

Dols, H.J. Hoofd Centrale Veiligheids- en }íilieudienst, DSll, 13

februari 1987.

Goos, D. DC!íR,9 tebruari 1987.

Hartholt, L. Bureau Àlgemene Beleiilscoördinatie, DCIíR, 2

decenber 1987.

Heijns, iI. nilieu-anbtenaar gemeent TieI, 21 novenber 1987.

IIulsker, DSU.
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Ka1, E.G.S. Senior beleidsnedewerker Ranpenbestrijding, Kabinet
Connissaris van de Koningin, Zuid-llolland, 10 februari 1987.

Kannenans, Ií. anbtenaar geneente Tie1, afdeling Bouw- en

I{oningtoezicht en nilieuzaken, 21 novenber 1987.

Liebers-Belt, líw. beleidsmedewerker Sectie Openbare Veiligheid
van het Kabinet van de Connissaris van cle Koningin, Utrecht,
12 februari 1987.

t{adrigal, }írí. K. Iloofil afdeling Public Relatious en PublÍci-
teit, Dupbar, 15 nei t987.

l{aesen, nedewerker Àfdeling Juridiscbe Zaken van de geneente
Geleen, 5 februari 1987.

Nicolaas, C.St. Beleidsnedewerker Industriebond FNV, 25

februari 1987.

Reenen, J.l,Í. van. medererker Regionale l{ilieudienst Centrun
Randstail (Renicera), afdeling }lilieuwetten, rayon Delft, 28

novenber 1987.

Reijnders, Dr. 1,. Stíchting Natuur en }íi1ieu, 24 apríl 1987.

Reijnen, À. nedewerker milieugroep Tiel, 21 novenber 1985.

Rorai, l{. DCUR, 2 deeember 1986.

Ruiter, l{.G. de. Hoofd Bureau Organisatie Ranpenbestrijding en

Civiele Verdediging, Rotterdan, 11 augustus 1987.

Schnittnan, l{.J. General Electric Plastics, 5 decenber 1986.

Spaas, Ir. fl.A.C.l{. Hoofd Àfdeling llealth, Environnent and

Safety, Dow Benelux, 23 januari 1987.

Verhoef, J. beleidsnedewerker Veiligheid van de VNCI, november

1985.

Vos, l{. General Electric Plastics B.V., 5 december 1985.

Ilitte, De. Manager Àfdeling PR en publiciteit, Gist-Brocades, 25

november 1985.
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BI\'LÀGE 4

RISICOBEf,T*ISIXG llr§ COIf,ITXICI?ItfïEtlr ffi ÀIXZEI lO? UI?-
TERtrIXG

Uitgangspunt van deze beschouwing is dat kwantitatieve risico-
analyse een belangrijk instrunent van het nilieubeleid vornt.
Dit betekent dat dit aspect ook aan de orde zal noeten konen in
de connunicatie tussen overheid en burgers aangaande dat
beleid. In het Il{P }íilieubebeer '86-'90 heeft de rijksoverheitl
een algenene risicobenadering uiteengezet, raarbij enkele kwan-
titatief gefornuleerde risicodoelstellingen zijn aangegeven die
voorlopig als adviesnorneD gelden. líet het oog op de implenen-
tatie van de Seveso-richtlijn dient de vraag zich aan hoe en in
welke ternen infornatie over deze kwantitatief gefornuleerde
risicodoelstellingen aan het publieh kan worden overgedragen.

Vanuit het oogpunt van connunicatie is de genoende vraag in een
ilrietal subvragren uiteen te leggen die te verenigen zijn binnen
het thena 'risicobeheersing' (zie ook sub 7, tabel 4.1). Deze
subvragen zijn:
1. Hoe kan het publiek vertrourd worden genaakt net het

analytische risicobegrip (kans en gevolg) en net de grootte-
klasse van de risico's die aan diverse activiteiten verbon-
den zijn?

2. Hoe kan het publiek inzicht worden gegeven in cle betekenis
van zowel kralitatieve als kwantitatieve risico-analyse bij
het beschouïen van iliverse actÍviteiten?

3. Hoe kan het publiek in staat worden gesteld zich een oorileel
te vornen over de keuzen die door de overheid worden genaakt
bij het bepalen van de aanvaardbaarheid van risicodragende
activiteiten en de noodzaak van risicoreducerende naatre-
gelen?

Op basis van het gestelde in hoofdstuk 2 zijn bij deze vragen
de volgende opmerkingen te naken die aangeven in welke richting
een antwoord noet worden gezocht.

ad 1. On het publiek vertrouwd te maken met het analytische
risicobegrip en de orde vad sf,ootte waarin over risico's
wordt gesproken, kan het beste gebruik worden genaakt van
zeer gevarieerde voorbeelden. líel is het van belang
rekening te houden net de wijze waarop de risico's zijn
berekend. Volgens IÍilson en Crouch (1987) is risico-
infornatie die op historische informatie berust, betrek-
kelijk gemakkelijk te begríjpen.
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ad, 2. On het publiet inzicht te geveD in de betekenis van zowel
kralitatieve als krantitatieve risico-analyse bij het
beschouwen van diverse activiteiten is het zinvol
bepaalde contrasten te presenteren. Dergelijke contrasten
zullen de aandacht noeten vestigen op specifieke rÍsico-
kennerken ilie bij bepaalde activiteiten te onderscheiden
zijn in sanenhang net de wijze waarop net die risico's
wordt ongegaan (v91. IÍilson & Crouch, 1987). Dit betreft
bijvoorbeeld (on) zekerheid over de aard van de gevolgen

of nanieren ïaarop de blootstelling aaD een risico te
reduceren is. Volgens ltilson en Crouch is het ook

aanbevelensraardig on het publiek te laten zien dat een

bepaald risico op geheel verschillende nanieren kan

worden gepresenteerd.

ad 3. On bet publiek in staat te stellen zich een oordeel te
vornen over de keuzen die door de overheid worden
genaakt, za]. noeten worden aangegeven wat de hennerken
zijn van de situaties waarop het nilieubeleid is gericht.
Binnen ilit kader kan vervolgens de argunentatie rorden
toegespitst op de keuze vaD grenswaarden en streefwaar-
den.

On de overrlracbt van deze infornatie te bevorderen zal onder
andere een wetenschappelijke notatie (exponenten) noeten worden

verneden. In hoofclstuk 2 is gewezeD op nogelijkheden on een

eenvoudige schaal te ontwikkelen bestaande uit vaste conbina-
ties van nunerieke en verbale infornatie. Een belangrijke
overreging bierbij is dat de gekozen eenheden herkenbaar noeten
zijn voor burgers die bijvoorbeeld een extern veiligheitlsrap-
port gaan raadplegen. Dit pleit ervoor on een schaal van

veiligheidsgraden te ontwikkelen, waarbij de exponent van

krantitatief gefornuleerde risicodoelstellingen herkenbaar
blijft. On uit te leggen rat de kwantitative achtergrond van

veiligheidsgraden is kan uiteengezet worden dat de kans op een

ongeval van 1 op de niljoen per jaar betekent dat het een

miljoen keer waarschijnlijker is dat gedurende ilat jaar het
ongeval niet optreeclt dan dat dit we1 gebeurt, waarbij deze één

net zes nullen ter vereenvoudiging wordt ríeergegeven in een

veiligheidsgraad van 6. Naar analagie met andere schalen
(Richter e.a.) zou hier een vaststaande verbale omschrijving
aan moeten worden toegevoegd, zodat bijvoorbeeld gesproken

wordt over 'een zeer kleine risicokans net veiligheidsgraad 6'
en over 'een miniene risicokans net veiligheidsgraad 8' .
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