Over de schreef.
Onze lucht gemeten.
Soms is nieuws goed nieuws. Althans op het eerste gezicht. Ik lees in de krant van vandaag
dat er in de gemeente Woensdrecht twee extra vaste luchtmeetstations komen. Gedeputeerde
Staten hebben dit afgelopen week besloten. Daarmee namen ze een voorstel van de SP over.
De week begint voor mij goed. Dit is het nieuws waar ik al jaren op wacht. Eindelijk begint
ook de politiek te beseffen dat we in de Zuidwesthoek aan de rand van een groot risicogebied
leven. Niet door de nabije aanwezigheid van meerdere kerncentrales in Doel, maar vooral
door de tweede petrochemische haven ter wereld. Met hoog risicobedrijven, beter bekend als
Seveso risicobedrijven.
In het Antwerpse industriegebied bestaan er zo 10-tallen. Daar kun je luchtig over doen, zoals
sommige belanghebbenden. Zij beweren simpel dat de risicozone per geval wordt bepaald, dat
dus niet alle bedrijven even gevaarlijk zijn. Het risico is afhankelijk van de soort installaties
ter plekke en de samenstelling resp. de aanwezigheid van bepaalde chemische risicostoffen.
In mijn beleving is een Seveso risicobedrijf altijd ernstig. Zeker in de nabijheid van een
leefomgeving met veel inwoners, zoals de stad Antwerpen en vooral onze Zuidwesthoek.
De meest voorkomende windriching is immers zuidwest tot west. Als er iets gebeurt in het
Antwerpse industriegebied, de havens of op de Westerschelde, krijgen wij de volle laag.
Ter geruststelling beschikten we over één snuffelpaal. Achter Huijbergen. Met andere
woorden; als er een gifwolk over de Zuidwesthoek drijft, kunnen er al
duizenden slachtoffers zijn gevallen, voordat die ene snuffelpaal in
Huijbergen die gifwolk opmerkt.
Tot nu toe waren er gelukkig geen echte rampen. Alleen overlast. Vooral
van BASF die om de haverklap wegens storingen moet affakkelen en dan
onze omgeving helder oranje kleurt. Met de uitstoot viel het altijd mee.
Immers 99,5% van de te verbranden stoffen wordt verbrand, zegt men.
De aanhoudende klachtenstroom over BASF was al tot de politiek doorgedrongen, zonder
merkbaar resultaat helaas. Een ‘klein incident’ bij Esso enkele maanden terug had grotere
gevolgen. Omdat dankzij een toevallige harde wind de ontsnapte gaswolk door West-Brabant
trok. Verder dus dan onze Zuidwesthoek. In Putte werden mensen onwel, moesten 10-tallen
mensen braken door de rotte-eierengeur van waterstofsulfide, die bij hoge en/of langdurige
blootstelling fataal kan zijn.
Benogora trok aan de bel, net als onze burgemeester. De laatste vooral omdat hij niet tijdig
gewaarschuwd was, minder omdat er een aantoonbaar incident was voorgevallen. Het CDA
stelde vragen aan milieugedeputeerde Hoes, Maij -Weggen schreef een brief en de SP stelde
kamervragen. Omdat Esso verzuimd had direct conform procedure te waarschuwen.
In de Zuidwesthoek ontbreekt een gesloten meetsysteem. Benegora heeft daar al meerdere
keren voor gewaarschuwd en gepleit voor een ring van meestations rondom onze regio. Een
ring zoals die in Rotterdam al jaren bestaat.
Ik ben blij dat er nu twee permanente meetstations bij komen. Rest ons alleen de vragen: Wat
meten ze? Welke stoffen wel en welke niet? Wanneer slaan ze alarm? Is ‘t dan op tijd of niet?
Zijn deze meetstations eigenlijk geen symbolische keuze?
Ware volksvertegenwoordiger moeten ook echte keuzes durven maken. Durven kiezen voor
een slot op Antwerpen, Vlissingen, Moerdijk enz. Groei kun je niet eindeloos toestaan!
Verdergaande concentratie van petrochemische bedrijven, intensivering van goederenopslag
en transport leidt rechtevenredig tot meer risico. Snuffelpalen kunnen rampen niet
voorkomen. Waarop wachten onze politici? Op een onomkeerbare catastrofale ramp?
Eric Conscience.

