
Geacht college,

Op 20 juli j.l. heeft een incident plaats gevonden in een chemische wasserij in Papendrecht. Door een
defecte pakking van een kijkglas is ’s nachts 80 liter tetrachlooretheen (PER) gelekt. Vijftien mensen
met ademhalingsproblemen zijn als gevolg van de PER-dampen in het ziekenhuis behandeld. Als gevolg
van het incident zijn door te hoge PER-concentraties de omliggende winkels gedurende enige dagen
gesloten geweest en is een aangrenzende woning gedurende langere tijd niet geschikt geweest voor
bewoning.

De milieueisen voor chemische wasserijen zijn opgenomen in het Besluit textielreinigingsbedrijven
milieubeheer, dat op 15 maart 2001 is gepubliceerd. De Inspectie Milieuhygiëne heeft vastgesteld dat
herhaling van een soortgelijk incident bij chemische wasserijen niet geheel valt uit te sluiten. Ten einde
de kans op incidenten met PER zo veel mogelijk te beperken acht ik het noodzakelijk dat het Besluit
eenduidig wordt geïnterpreteerd. Ik adviseer u - voor chemische wasserijen in uw gemeente waarbij
mogelijk incidenten als in Papendrecht kunnen optreden - nadere eisen te stellen in aanvulling op de
artikelen 2.4.2, 3.1.1 en 3.1.2 uit bijlage 1 van het Besluit (zie bijlage). Door het stellen van nadere eisen
en het handhaven hiervan, kan een incident als in Papendrecht in uw gemeente zo veel mogelijk worden
voorkomen.
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Naar mijn mening moeten de betreffende artikelen als volgt geïnterpreteerd worden:
2.4.2: “een bodembeschermende voorziening of maatregel” moet worden opgevat als een “voor vloeistof
niet indringbare vloer of lekbak”. In sommige bodembeschermende voorzieningen kan gelekte PER
namelijk opgezogen worden. In Papendrecht heeft het lang geduurd voordat de PER uit de betonnen
vloer geheel verdampt was, waardoor de PER-concentratie lang boven het toegestane niveau bleef.
3.1.1: onder “een goede staat van onderhoud” moet worden begrepen een halfjaarlijkse controle van de
reinigingsmachine op de kwaliteit van afsluiters, kleppen, afdichtingen en dergelijke waardoor lekkage
van PER kan ontstaan1.
3.1.2: het feit dat gemorste stoffen “direct” moeten worden opgeruimd, betekent dat alleen onder toezicht
gereinigd en gedestilleerd mag worden. In Papendrecht is in de wasserij ’s nachts gedestilleerd waardoor
de lekkage pas in een laat stadium werd ontdekt.

Bovenstaande interpretatie is in goed overleg met de branche, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Inspectie Milieuhygiëne tot stand gekomen. Ik ben voornemens het Besluit
textielreinigingsbedrijven milieubeheer op bovengenoemde punten te wijzigen met als doel het besluit
eenduidiger en daardoor ook beter handhaafbaar te maken.

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van
deze brief, dan kunt u contact opnemen met Infomil (070-3610575).

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

NB: Het kan zijn dat u ongeveer gelijktijdig met de ontvangst van deze brief ook door de Inspectie
Milieuhygiëne wordt benaderd (telefonisch of per brief). Dit is het geval wanneer de Inspectie over
onvoldoende gegevens van individuele chemische wasserijen beschikt in het kader van de Vervolgactie
Chemische Wasserijen in de Woonomgeving. Deze gegevens zijn nodig om de nazorg – en daarmee het
'IMH / TNO - project' - af te kunnen sluiten.

                                                
1 De naleving hiervan kan worden aangetoond door het bijhouden van een logboek waarin aangegeven wordt dat - door een
externe deskundige of het bedrijf zelf - een controle is uitgevoerd aan de hand van een inspectielijst. Deze inspectielijst is
opgenomen in het milieuhandboek voor textielreinigingsbedrijven. Dit handboek is uitgegeven door de NETEX en is over het
algemeen in bezit van de textielreinigingsbedrijven.



BIJLAGE:
Artikelen 2.4.2, 3.1.1 en 3.1.2 uit bijlage 1 van het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer

2.4.2 Werkzaamheden met vloeibare of visceuze gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen vinden
plaats boven een bodembeschermende voorziening of maatregel. De bodembeschermende voorziening is
vervaardigd van onbrandbaar en hittebestendig materiaal en is bestand tegen de inwerking van de in
gebruik zijnde gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen. Indien boven de bodembeschermende
voorziening zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen,
kan deze voorziening 100% van deze vloeistoffen opvangen. Indien boven de bodembeschermende
voorziening andere gevaarlijke vloeistoffen of brandbare vloeistoffen worden opgeslagen, is de inhoud
van de bak ten minste gelijk aan de inhoud van het grootste opgeslagen vat, vermeerderd met 10% van
de overige opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen of brandbare vloeistoffen. De bodembeschermende
voorziening is permanent tegen inregenen beschermd.

3.1.1 De inrichting wordt regelmatig schoongemaakt en verkeert in een goede staat van onderhoud. Alle
binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden regelmatig afgevoerd.

3.1.2 Gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen, destillatieresidu of andere met PER, R113
of gehalogeneerde chloorfluor-koolwaterstoffen verontreinigd afval worden direct opgeruimd.
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