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Risico’s beheersen, 
hoe doe je dat?
Het bevorderen van gezondheid en veiligheid staat 

centraal in de modernisering van het milieubeleid. Als 

technologieën zich snel ontwikkelen, kunnen nieuwe 

risico’s ontstaan. Dit vraagt om een adequate aanpak. Voor 

IenM reden om te starten met het programma ‘Bewust 

Omgaan met Veiligheid’. Rode draad is het op vergelijkbare 

en transparante wijze aanpakken van risicovolle activi-

teiten. Trekkers Dick Jung (manager IenM) en Monique 

Bosman (programmaleider) vertellen over de aanpak van 

nieuwe risico’s.

Besluitvorming verbeteren
Het programma ‘Bewust Omgaan met 
Veiligheid’ is opgezet om te komen tot 
een betere aanpak van en besluitvorming 
over risico’s waaraan de samenleving kan 
worden blootgesteld, zowel voor bestaande 
als nieuwe risico’s. “Nog maar vrij 
kort weten we welke chemi-
sche stoffen het bedrijfs-
leven allemaal gebruikt, 
wat de risico’s van iedere 
stof zijn en hoe je die kunt 
beheersen”, vertelt Dick 
Jung. “Zover dat mogelijk 
is, willen we dit ook in kaart 
brengen voor nieuwe stoffen 
en technologieën. Hetzelfde geldt 
voor stoffen die al langer in het milieu voor-

komen, maar waarvan de risico’s de laatste 
jaren pas echt naar buiten komen. Denk 
aan medicijnresten en microplastics in het 
oppervlaktewater.” 
Zijn collega Monique Bosman vult aan dat 
daarbij tevens oog is voor bestaande stoffen 

die op een andere manier worden 
toegepast. “Dit gebeurt bijvoor-

beeld bij schaliegaswinning, 
waarbij bekende chemische 
stoffen onder grote druk 
diep in de bodem worden 
gebracht. Daar zitten 

mogelijk gevaren aan.” 
Een heel ander onderwerp 

dat het programma adres-
seert zijn drones. “De onzekerheid 

bij dit onderwerp zit vooral in de mogelijke 

omvang van het gebruik hiervan en hoe je 
dat kunt of moet reguleren. De bestaande 
wet- en regelgeving voor de luchtvaart voor-
ziet hier nog niet in. Voordat er ongelukken 
gebeuren willen we de vraag beantwoorden 
hoe we hier verstandig mee om kunnen 
gaan.”

Jung vat samen: “We willen voorkomen 
dat we achteraf tot de conclusie komen 
dat bepaalde innovaties onaanvaardbare 
negatieve effecten voor de gezondheid 
en de veiligheid hebben teweeggebracht. 
Voorkomen is immers beter dan genezen.”

‘Doel is 
onaanvaardbare 

negatieve effecten 
van innovaties  

voor zijn’

Dick Jung en Monique Bosman

>> vervolg op pagina 2
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Eenduidige aanpak ontbreekt
De Eerste Kamer ligt aan de wieg van het 
programma. De senatoren constateerden 
dat het risicobeleid een eenduidige aanpak 
ontbeert. “Als overheid blijken we op 
verschillende onderwerpen verschillend 
te reageren of lijkt dat zo”, aldus Bosman. 
“Soms houden we heel erg rekening met 
emoties in de samenleving, een andere keer 
kijken we vooral naar de kosten en baten of 
naar de uitkomsten van risicomodellen. Het 
programma wil daar meer lijn in brengen. 
Dat is ook nadrukkelijk de wens van de 
bewindspersonen”

Insteek 
Het programma moet helder maken 
waarom een maatschappelijk risicovolle 
activiteit op een bepaalde wijze wordt 
aangepakt. Harde ‘feiten’ als doden, zieken, 
gewonden en euro’s spelen daarbij een rol 
net zoals ’het gevoel van (on)veiligheid’ 
en maatschappelijke belangen. “Voor elk 
beleidsterrein proberen we die afweging 
beter zichtbaar én vergelijkbaar te maken”, 
geeft Jung aan. “We maken per onder-
werp zichtbaar wat het probleem is en in 
hoeverre regulering wenselijk is om tot 
goed beleid te komen. Daarnaast brengen 
we alle elementen die een rol spelen bij die 
afweging, en dus bij de besluitvorming, 
transparant in beeld. Op die manier willen 
we de samenleving helderheid geven, met 
als neveneffect dat een groter draagvlak 
ontstaat voor de gekozen beleidsinzet.”

Sleutelbegrippen
Maatwerk speelt in de aanpak van risico’s 

een belangrijke rol, evenals het toepassen 
van een risico- en preventiebenadering en 
het maken van een kosten- en batenafwe-
ging. “Maatwerk spreekt bijna voor zich. 
Iedereen wil een oplossing voor de speci-
fieke problemen die hij ziet”, legt Bosman 
uit. “Preventie duidt op het voorkomen van 
onveilige situaties in plaats van wachten 
tot voldoende duidelijk is dat het onveilig 
is.” Dat geldt volgens Jung ook voor situaties 
waarin er geen ‘hard’ bewijs is dat iets nega-
tieve gevolgen heeft, maar er toch onrust 
over bestaat in de samenleving. “Neem 
hoogspanningslijnen, daarvan weten we 
nog steeds niet of daaronder wonen wel of 
niet gevaarlijk is. Beleidsmatig is gekozen 
voor de lijn van niet verbieden, maar we 
geven wel het advies om bij het plannen van 
woonwijken of scholen hier rekening mee te 
houden. Stel dat straks blijkt dat dit risicovol 
is, dan kun je door deze inzet voorkomen 
dat mensen onnodig risico hebben gelopen. 
Bijkomend voordeel is dat je dan geen 
kosten hoeft te maken om de leefsituatie 
te verbeteren. Door tegelijkertijd de risico’s 
goed in kaart te brengen wordt duidelijk wat 
er mis kan gaan, hoe groot de kans daarop is 
en wat mogelijke maatregelen zijn.”

Probleem bij het derde aspect, het maken 
van een kosten- en batenafweging, is dat 
je dit bij onzekere risico’s niet kunt doen. 
Bosman: “Je kent het risico immers niet, laat 
staan dat je kunt berekenen wat het gaat 
kosten indien zich een incident voordoet. 
Overigens zijn de baten van innovatieve 
technologieën ook erg onzeker.” Bij bekende 
risico’s vindt een kosten- en batenafweging 

vaak wel plaats. Soms met officiële MKBA’s, 
maar regelmatig ook wel impliciet. “Juist 
dit laatste willen we met ons programma 
boven tafel krijgen. De maatregelen moeten 
proportioneel zijn ten opzichte van een 
bepaald probleem. Daarnaast is aansprake-
lijkheid een element dat in dit kader zeker 
aandacht verdient, maar ook dat is moeilijk 
te regelen zolang er onzekerheid bestaat 
over een bepaald risico.” 

Eindproduct
Het programma loopt tot 2017. Voor nieuwe 
risico’s, die bij uitstek gekenmerkt worden 
door onzekerheid, mondt het programma uit 
in een toolbox om hiervoor gepast beleid te 
ontwikkelen. “Vanaf dan is het de bedoe-
ling dat voorzorg en preventie op het juiste 
niveau worden toegepast in samenspraak 
met de omgeving”, aldus Jung. Het voor-
komen van problemen staat volgens zijn 
collega voorop in de te ontwikkelen aanpak. 
“Maar wel op zo’n manier dat veelbelovende 
ontwikkelingen niet worden afgeremd door 
onzekerheid hierover in de samenleving. 
Onze focus is gericht op het benutten van 
kansen en het beheersen van de risico’s.” 

Jung: “Eigenlijk willen we toe naar een 
situatie waarbij de ontwerper of initiatief-
nemer van een innovatie vooraf nadenkt 
over een zogeheten ‘safe design’. Dat is veel 
effectiever dan dat de overheid achteraf de 
risico’s probeert te beheersen met wetten en 
regels.” 

Regelgeving zit innovatie in de 
weg

“Ons bedrijf, Photanol, werkt met gene-
tisch gemodificeerde bacteriën. Met CO2 
en zonlicht als input maken wij producten 
die olie kunnen vervangen bij de productie 
van specialty en bulk chemicaliën. 
Knelpunt is dat bestaande wet- en regelge-
ving niet is toegerust op het innovatieve 
procedé. Er is sprake van een mismatch 
tussen wat wij op grote schaal willen doen 

en de zekerheden die de wetgever probeert 
vast te leggen. Dat kun je alleen onder-
vangen door met voortschrijdend inzicht 
naar de regels voor dit soort innovatieve 
ontwikkelingen te kijken. Anders stag-
neert de productontwikkeling.

Dergelijke problemen zijn te voorkomen 
door de feitelijke risico’s van een innovatie 
voortaan reëel in kaart te brengen en met 
behulp van de huidige techniek te onder-
vangen. Dat is zeker mogelijk, maar past 

helaas nog niet in het denkkader van de 
overheden. Het is belangrijk hier snel werk 
van te maken, anders gaan ontwikke-
lingen bij ons trager dan bij concurrenten 
elders op de wereld. We moeten voor-
komen dat regelgeving 
innovatie in de kiem 
smoort. Want dat is wat 
nu dreigt te gebeuren.”

Dirk den Ouden,
directeur Photonol
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MediCinAle KringlooP

BAART ZORGEN
D e microvervuiling van het water en voedsel met medicijnresten 

baart zorgen. Te meer daar nog veel onbekend is over deze 

sluipende vervuiling voor mens en dier.

Medicinale microverontreiniging is een 
complex, sectoroverstijgend probleem. Het 
gaat om een voortdurende kringloop van 
humane en veterinaire medicijnen en medi-
cijnresistente micro-organismen. Door lozing 

in water, bodem 
en lucht komen de 
stoffen en micro-
organismen in ons 
milieu om vervolgens 
via het oppervlakte- 
en drinkwater en via 
voedsel weer terug 
te komen bij mens 
en vee. Medicijnen 
kunnen zich gedragen 
als hormonen en 

daarmee de natuurlijke hormoonhuishou-
ding verstoren, werken als in een cocktail 
samen en kunnen in mens en dier ophopen. 
Resistente micro-organismen vormen even-
eens een bedreiging van de gezondheid.

De problematiek die deze vervuiling met 
zich meebrengt kan niet worden begrepen, 
beoordeeld of opgelost vanuit één stof, bron, 
route, milieucompartiment of organisme. De 
effecten moeten bepaald worden op basis 
van een totaalrisicobeoordeling, met oog 
voor andere soorten microverontreinigingen. 
De oplossing vraagt om een totaalpakket van 
complementaire maatregelen door verschil-
lende sectoren. Alleen milieunormen voor dit 
type vervuiling creëert slechts schijnveilig-
heid en verzwakt de verantwoordelijkheid 
voor brongericht handelen.

Als eerste stap is onderzoek nodig naar de 
invloed van deze microverontreinigingen 
op mens en dier, met speciale aandacht voor 
kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen 
en kinderen. Ook de maatschappelijke kosten 
op de korte en lange termijn dienen in beeld 
gebracht te worden. Vervolgens kan op basis 
van de bevindingen voor de hele humane 
en veterinaire medicijnketen een passend 
pakket aan maatregelen worden genomen. 
De inzet dient met name gericht te zijn 
op maatregelen die het maatschappelijk 

verantwoord produceren en 
gebruiken van medicijnen 
bevorderen. Dit vergt een 
vergaande vergroening 
van zowel de chemie als de 
farmacie en gezondheidszorg. 
Daarbij mag niet vergeten 
worden dat de watersector het 
probleem niet kan inschatten 
zonder andere partijen, laat 
staan oplossen. Het slagen van 
deze transitie vergt inspan-
ning van alle betrokkenen, 
met aandacht voor ethische 
en gedragswetenschappelijke 
aspecten. Het gaat per slot van 
rekening om een collectief 
leerproces. 

Margarita Amador en 
Alfons Uijtewaal, 
Stichting Huize Aarde
(www.huizeaarde.nl)
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Problemen VóóR zijn

Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat een innovatie 

nieuwe risico’s voor de samenleving met zich meebrengt. 

Maar een kansrijke ontwikkeling laten vergezellen met 

tal van mitsen en maren remt de marktintroductie. Het 

concept ‘Safe Innovations Approach’ kan volgens Monique 

Groenewold van het RIVM deze patstelling doorbreken. 

“We willen de problemen vóór zijn”

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven 
nieuwe, innovatieve producten op de 
markt willen introduceren, maar dat 
bestaande kennis te kort schiet 
om de mogelijke risico’s voor 
mens en milieu te beoor-
delen. Op de rem trappen 
blokkeert de ontwikke-
ling, groen licht geven kan 
- al dan niet terecht - tot 
onrust in de samenleving 
leiden. “Dit dilemma oplossen 
vraagt om slimme benaderingen”, 
aldus Monique Groenewold. “Daarom heeft 
RIVM het concept van Safe Innovations 
Approach geïntroduceerd. Deze benadering 
maakt het mogelijk om onzekerheden weg 
te nemen zonder de haalbaarheid binnen 
het innovatieproces uit het oog te verliezen.”

Vroeg in ontwerpproces
Groenewold legt uit dat een product nu 
vrijwel marktrijp moet zijn alvorens met de 
daartoe aangewezen instanties de moge-
lijke risico’s voor milieu en samenleving 
worden besproken. “Vaak gaat dit gepaard 
met eisen ten aanzien van het ontwerp. 
Hierdoor ontstaat vertraging, terwijl het 
bedrijf ook nog eens extra kosten moet 
maken om alsnog duidelijkheid over even-
tuele risico’s te krijgen. Onze aanpak wil 
al vroeg in het ontwerpproces mogelijke 
gevaren identificeren en risico’s beoordelen. 
Preventieve maatregelen kunnen dan als 
het ware meelopen met de ontwikkeling 

van het product. Dat bespaart veel tijd, 
waardoor de innovatiekracht van bedrijven 

wordt versterkt.”
 

Twee sporen
De Safe Innovations 

Approach bestaat uit 
twee concepten: Safe by 
Design en Regulatory 

Preparedness. Het concept 
van Safe by Design bestaat 

overigens al langer. De 
hernieuwde aandacht ervoor is 

ingegeven door de onzekerheid die de snelle 
opkomst van nieuwe technologieën met 
zich meebrengt. “Denk aan een product dat 
is ontwikkeld met behulp van nanomateri-
alen. Daarvan is het voor de overheid heel 
lastig om vragen met betrekking tot het 
veilig gebruik ervan te beantwoorden. Te 
meer daar bestaande wetgeving daarvoor 
niet is gemaakt en maar heel langzaam is 
aan te passen.” Dit laatste heeft eveneens de 
aandacht van Groenewold. “We volgen twee 
sporen. Naast veiligheidsaandacht in het 
ontwerpproces, willen we de wet- en regel-
geving klaarmaken om met nieuwe tech-
nologieën om te kunnen gaan. Dit betekent 
dus dat we voorwaarden moeten scheppen 
om die uitwisseling van kennis eerder in 
de keten mogelijk te maken.” Het initiatief 
om volgens dit concept te werken ligt bij 
het bedrijf dat bezig is met de ontwikke-
ling van een nieuw product. “Dat is immers 
verantwoordelijk voor de veiligheid van 

de innovatie. Hoe eerder men dit doet, hoe 
groter de win-win factor.” Het Rijk is, mits 
tijdig ingeschakeld, op haar beurt aan zet 
om het regelgevende kader waar nodig aan 
te passen.

Sneeuwbaleffect
Het concept Safe Innovations Approach 
is in ontwikkeling, maar wordt al binnen 
enkele Europese projecten waaraan RIVM 
deelneemt onderzocht op haalbaarheid, 
barrières en benodigde kennis. Daardoor is 
ook de belangstelling van bedrijven gewekt 
en Groenewold merkt dat de benadering hen 
aanspreekt. “Zij hebben er baat bij dat in het 
begintraject van de ontwikkeling van een 
product direct aandacht is voor de veilig-
heidsaspecten. Dat bespaart hen tijd met 
behoud van hun innovatiekracht. Er zijn 
zelfs partijen die ons al spontaan benaderen 
om met hen mee te denken. Op die manier 
kan een sneeuwbaleffect ontstaan om 
deze aanpak daadwerkelijk toe te passen.” 
Aan de andere kant is er nog veel werk te 
verzetten. “Werken volgens de Approach 
vraagt om een cultuuromslag bij zowel het 
bedrijfsleven als de overheid. Maar als dat 
gaat lukken, hebben we een prachtig kader 
waarmee we vooruit kunnen. Dan kan 
het bedrijfsleven innoverend aan de slag, 
terwijl het milieu niet geschaad wordt door 
de innovaties.” Het ministerie van IenM 
verkent de praktische toepassing van het 
concept in het programma ‘Bewust Omgaan 
met Veiligheid’.

‘Aanpak 
vraagt om een 

cultuuromslag bij 
zowel bedrijfsleven 

als overheid’

Monique Groenewold: “We willen onzeker-
heden wegnemen met oog voor de economi-
sche haalbaarheid”
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“ H et aansprakelijkheidsrecht biedt kansrijke mogelijkheden 

om verstandig om te gaan met nieuwe en onzekere risi-

co’s”, stelt onderzoeker Elbert de Jong. “Ik raad het ministerie aan de 

mogelijkheden hiertoe goed in beeld te brengen. ”

bepaalde niettemin dat de KLM hier onder-
zoek naar moest doen. 

Een ander voorbeeld is de klimaat-
uitspraak vlak voor de zomer 

naar aanleiding van de door 
Urgenda aangespannen 
zaak. De rechter bepaalde 
dat op de Staat een 
rechtsplicht rust om de 

Nederlandse CO2-uitstoot 
in 2020, met minimaal 25% 

te reduceren ten opzichte van 
het uitstootniveau in 1990. 

Vacuüm aan normen
Juist ten aanzien van onzekere risico's is 
er volgens De Jong een rol weggelegd voor 

het aansprake-
lijkheidsrecht. 
“Bij een nieuwe 
technologie kan 
er sprake zijn van 
een vacuüm aan 
normen. Het gaat 
om ontwikke-
lingen waarvan de 
gevolgen groten-
deels onbekend 
zijn. Deze materie 
is, om verschei-
dene redenen, 

moeilijk via traditionele reguleringsinstru-
menten zoals het publiekrecht te reguleren. 
In een dergelijk geval dient niet uit het oog 
te worden verloren dat uit het ongeschreven 

De schadevoorkomingsplicht refereert aan 
een simpele gedachte, namelijk voorkómen 
is beter dan genezen. “Via een gang naar 
de rechter kan worden geprobeerd dit 
voor elkaar te krijgen”, aldus 
De Jong. “In feite gaat het 
om het afdwingen van 
het voorzorgsbeginsel via 
het aansprakelijkheids-
recht. De overheid kan de 
voorwaarden scheppen om 
deze weg gemakkelijker te 
bewandelen. Maar het zijn de 
slachtoffers of belangenorganisa-
ties die aan zet zijn om te procederen.”

Een succesvol voorbeeld is de zaak die een 
KLM-piloot vorig jaar aanspande tegen zijn 

werkgever vanwege de aanwezigheid van 
bepaalde chemische stoffen in de cabine. 
De risico’s hiervan voor zijn gezondheid 
zijn weliswaar onzeker, maar de rechter 

aansprakelijkheidsrecht rechten en plichten 
voortvloeien. Het aansprakelijkheidsrecht is 
een belangrijke bron van voorzorgplichten 
voor onzekere risico’s. Ik raad het ministerie 
zeker aan om de mogelijkheden die het 
aansprakelijkheidsrecht biedt nader in kaart 
te brengen.” 

Aanvullend mechanisme
De Jong waarschuwt overigens om niet te 
zwaar te gaan leunen op het aansprakelijk-
heidsrecht. “Het is een middel, maar zeker 
niet hét middel. Zie het als een aanvullend 
mechanisme om voorzorg af te dwingen. 
Het moet te allen tijde complementair 
zijn aan regelgeving en beleid.” Het nut 
zit volgens hem vooral in het gegeven dat 
er zich altijd nieuwe risico’s zullen blijven 
aandienen. “Kijk hoever je met regelgeving 
kunt komen, maar ga niet tot achter de 
komma alles dichttimmeren. En bedenk dat 
het aansprakelijkheidsrecht soms dingen 
kan die het publiekrecht niet kan”

'Zie aan-
sprakelijk heids-

recht als aanvullend 
mecha nisme voor 

afdwingen 
voorzorg'

Elbert de Jong: “Het aansprakelijkheidsrecht 
is een belangrijke bron van voorzorgplichten 
voor onzekere risico’s”

In de recent door Urgenda aangespannen zaak bepaalde de rechter 
dat op de Staat een rechtsplicht rust om de Nederlandse CO2-uitstoot 
reduceren

reCHTer Als 
reCHTerHAnd
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De chemie is voor ons land van grote bete-
kenis. Circa 75% van onze productie gaat 
naar het buitenland en de helft van het 
overschot op onze handelsbalans komt van 
de chemie. Ondanks dit succes kent Anton 
van Beek geen enkel land waar de veilig-
heid in de keten op zo’n hoog niveau staat 
als in Nederland.” Toch is hij de eerste om te 
erkennen dat het altijd beter kan en moet. 
“Daarom werken overheid en chemiesector 
samen in het programma Veiligheid Voorop 
aan het op een nog hoger plan brengen van 
de veiligheidscultuur en -performance." 
Hij is zeer te spreken over de voortgang die 
wordt geboekt. “Het is een mooi voorbeeld 
van de toepassing van ons poldermodel 
binnen het veiligheidsdenken.”

Speerpunten
Om aan die ambitie 
handen en voeten te 
geven is een programma 
opgesteld, gebaseerd op 
vier pijlers. De eerste is 
leiderschap, niet vanuit de 
boardroom maar op de vloer. 
“Los van volumegroei en andere 
besognes dienen leidinggevenden continu 
bezig te zijn met veiligheid.” Een tweede 
pijler betreft het hebben van excellente 
beheerssystemen via regionale veiligheids-
netwerken. De netwerken zijn belangrijk 

Veiligheid staat 
met stip op één
De chemie is volgens Anton van Beek, CEO bij Dow 

Chemicals en voorzitter van het programma Veiligheid 

Voorop, een prachtige industrie die kerngezond is.  Maar 

alles staat of valt met veiligheid. “Daar moeten we, samen 

met overheid en kennissector, voortdurend in blijven 

investeren.”

voor het uitwisselen van ervaringen. 
“Vertellen over bijna-fouten hoort daar 
ook bij, want daar leer je het meest van. 
Inmiddels is 80 procent van de BRZO-
bedrijven lid van deze netwerken.” Het opti-
maliseren van de veiligheid in de keten is 
de derde loot aan de stam “Belangrijk, want 
er bestaan binnen onze sector tientallen 
clubjes die wel onderling bij elkaar komen, 
maar veel te weinig om zich heen kijken. 
Denk aan de binnenvaart, de tankopslag, 
verffabrikanten en ga zo maar door. Die zijn 
allemaal samengekomen dankzij Veiligheid 
Voorop, waardoor de interactie binnen 
de keten enorm is toegenomen. De vierde 
pijler omvat het aanreiken van assessment-

tools vanuit de regionale veilig-
heidsnetwerken. Daardoor 

krijgen bedrijven beter 
inzicht in hun feitelijke 
veiligheidsfunctioneren.”

Eerste mijlpalen
Met deze vier speerpunten 

als leidraad wordt stap voor 
stap verder gewerkt aan het 

verbeteren van het veiligheidsniveau. 
Dat blijft niet onopgemerkt. “Inmiddels 
hebben andere ketens zich vrijwillig aange-
sloten, waaronder de afvalsector.” Bijzonder 
vindt Van Beek ook de introductie van het 
buddyschap. “Bedrijven met minder kennis 

worden op deze manier bijgestaan door 
andere die daar wel over beschikken. Een 
prachtige manier om elkaar onderling te 
helpen bij het verbeteren van de veiligheid.” 
Recent is bekend geworden dat de veilig-
heid, gemeten aan de hand van een aantal 
indicatoren, weer verder is verbeterd. Ook 
is er dit jaar voor de 4e keer een landelijke 
veiligheidsdag. “We begonnen in 2012 met 
60 bedrijven en nu doen er al zo’n 250 mee. 
Echt een dag voor alle betrokken veiligheids-
mensen om elkaar te enthousiasmeren.”

Safety Deals
Een bijzondere mijlpaal is de afsluiting 
van acht ‘Safety Deals’ met staatssecre-
taris Mansveld. “De afspraken behelzen 
onder meer het gezamenlijk investeren in 
opleiding en het ontwikkelen en imple-

‘Als onze 
buren zich niet 
veilig voelen, 

hebben we geen 
bestaansrecht ’
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Bij verwering van mineraal gesteente 
zoals olivijn wordt CO2 opgenomen en 
omgezet in carbonaten en silica (zand). 
Dit natuurlijke proces vindt plaats op tal 
van plekken op aarde. Het verwerings-
proces, en daarmee de CO2-opname, kan 
versneld worden door olivijn tot poeder te 
vermalen en door reactorvaten te leiden 
of gewoon in de open lucht of in water te 
verspreiden. 

De laatste jaren is vanuit burgers 
en bedrijven diverse malen een 
beroep op de overheid gedaan 
om olivijn serieus te nemen. 
Wetenschappers zijn het echter 
nog onvoldoende eens over 
het netto-nuttig effect op de 
CO2-concentratie, operationele 
kosten en haalbaarheid. Ook is er 
nog geen overeenstemming over 
eventuele risico’s voor bodem 
en (zee)water. Zo kan de zuurgraad van 
bodem en water veranderen en komt er 
nikkel vrij bij verwering. Bovendien zijn er 
onduidelijkheden over de relevante regel-
geving (afvalstof, bouwstof, meststof). 

Kleinschalige experimenten zijn er 
wel (geweest), maar de sprong naar 
een grootschalige toepassing is voor-

B eleid en regelgeving moeten innovaties niet belemmeren, 

maar tegelijkertijd wel de veiligheid zo goed mogelijk borgen. 

Hoe krijgt deze benadering invulling bij een eventuele introductie 

van olivijn bij de klimaatproblematiek?

alsnog niet genomen. Om ‘olivijn’ uit de 
patstelling te krijgen wordt nu als eerste 
stap een wetenschappelijk assessment 
uitgevoerd om de kennisbasis - inclu-
sief onzekerheden - vast te leggen. Er is 
daarbij door IenM voor gekozen vanaf 
het begin een breed participatietraject 
te volgen. Behalve wetenschappelijke 
experts uit diverse disciplines doen ook 
Rijkswaterstaat, geïnteresseerde burgers 
en bedrijven mee. Het gesprek gaat zowel 

over de kansen als de risico’s. De prakti-
sche leeromgeving bij de ontwikkeling 
van een beleidsaanpak voor omgaan 
met onzekere risico’s moet stap voor stap 
duidelijk maken welke toepassingen veilig 
genoeg zijn. Tegelijkertijd ontstaat duide-
lijkheid over de vraag wat de waarde van 
olivijn in de problematiek van klimaatver-
andering kan zijn.

menteren van instrumenten, zoals de self 
assessment questionnaire. Allemaal zaken 
die het veiligheidsdenken in onze sector 
bevorderen.” Mede door de deals is er een 
heel mooie samenwerking tussen de sector 
en het ministerie ontstaan. “We kijken 
voortdurend samen naar mogelijkheden 
om de performance van bedrijven op een 
nog hoger niveau te krijgen. Zo is een beurs 
bij de TU Delft beschikbaar gesteld voor 
het instellen van enkele master degrees 
over hoe om te gaan met veiligheid. Met de 
assessmenttool die is ontwikkeld kunnen 
bedrijven zelf hun veiligheidssituatie 
verhogen en een extra check doen naar 
waar zij staan.”

Doorgaan
Van Beek is er alles aan gelegen om door te 
gaan op de ingeslagen weg. Voor de sector is 
dat volgens hem zelfs van levensbelang. “Als 
onze buren zich niet veilig voelen, hebben 
we geen bestaansrecht. Ik kan al het andere 
goed doen, maar wanneer er iets aan de 
veiligheid schort heb ik een megaprobleem.” 
Extra aandacht verdienen wel de bedrijven 
die nog niet meedoen. Veelal zijn dit de wat 
kleinere bedrijven. Als het een kwestie van 
geld is, kan daar wellicht iets aan worden 
gedaan. “We zitten nu op een aansluitings-
percentage van 80% en doel is om in 2018 
de volle 100% te hebben bereikt. Dat is echt 
belangrijk, want we moeten het samen 
doen. Veiligheid is een van de weinige zaken 
waarover je in de chemie open kunt spreken. 
Dat is van groot belang om het allerbeste 
niveau te bereiken.”

Wonderzand 
of onzeker 
risico?

LNG Safety Deal 
Eerder dit jaar hebben bedrijfsleven 
en overheid de LNG Safety Deal 2015 
gesloten. Doel hiervan is via een 
kortdurend onderzoekstraject de witte 
vlekken in te vullen, zodat er een beter 
zicht ontstaat op de risico’s. In plaats 
van het zekere voor het onzekere te 
nemen, hetgeen nu de praktijk is, 
brengt de Deal de werkelijke risico’s in 
beeld. Hiervoor zijn onder meer TNO en 
NEN ingeschakeld. Financiering vindt 
plaats door overheid en bedrijfsleven. 
De Deal mondt later dit jaar uit in het 
onderzoeksrapport.
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De nieuwe revolutie kent volgens Nijhof 
verschillende aspecten. De belangrijkste 
drie zijn het op nanoschaal creëren van 
producten, het alsmaar dieper binnen-
dringen in het mysterie van het leven en 
wireless communication. “Voor mij zijn dit 

Reacties welkom
Wilt u reageren op dit themakatern? Graag! Stuur uw bericht 
naar hoofd redacteur Jan de Graaf, graafcom@wxs.nl, 
o.v.v. ‘Reactie nieuwe risico's’.

gA HeT debAT AAn
“We zitten midden in de overgang naar een nieuwe revo-

lutie in de samenleving”, verklaart Annemieke Nijhof, CEO 

van Tauw. “Na de industriële revolutie kwam de ICT en nu 

is er de razendsnelle ontwikkeling van de technologie.” 

Nijhof roept het ministerie op nadrukkelijk de samenle-

ving te betrekken bij de discussie over hoe met de risico’s 

van nieuwe ontwikkelingen om te gaan.

van individuele vakgebieden als de pharma-
cogenetica, de DNA-gerelateerde omzet-
ting van geneesmiddelen. “Laat standaard 
mensen vanuit andere wetenschapsge-
bieden, waaronder de ethiek, zich buigen 
over de materie.” Derde preventieve spoor 
is voortdurend het debat over dergelijke 
ontwikkelingen aan te gaan. “Met name 
voor het ministerie zie ik een rol wegge-
legd om risicovolle ontwikkelingen te 
agenderen.” 

Samenleving betrekken
Met betrekking tot het laatste punt roept 
Nijhof ervoor te waken dat het risicodebat 
een onderonsje tussen professoren wordt. 
“Met louter het presenteren van de uitkom-
sten van het wetenschappelijk debat doen 
we de samenleving te kort. Ook daar heeft 
men namelijk opvattingen over risicovolle 
ontwikkelingen en vaak passen die niet bij 
het wetenschappelijk debat. Ga over bijvoor-
beeld de pharmacogenetica de dialoog 
aan met jongeren, zwangeren, chronisch 
zieken en andere specifi eke doelgroepen. 
Maatschappelijke weerstand heeft namelijk 
in de regel een essentie van waarheid. Die 
weerstand moet je ontleden en meewegen 
in risicobeoordelingen. Temeer daar je in 
gesprekken met burgers de wetenschappe-
lijke vanzelfsprekendheden kunt spiegelen. 
Hetzelfde geldt voor de taal die je gebruikt. 
Door het gesprek aan te gaan met de samen-
leving, kun je de kenniskant relateren aan 
degenen die de risico’s ook daadwerkelijk 
ervaren of zich er ongerust over maken.”

Annemieke Nijhof: ‘Voorkom dat risicodebat 
verwordt tot onderonsje tussen professoren”

IenM-programma
Het programma ‘Bewust Omgaan met 
Veiligheid’ (zie pag. 1 en 2 van dit katern) 
kent de volgende speerpunten:
– Nieuwe risico’s adequaat beheersen en 

leren omgaan met de onzekerheden 
waarmee ze gepaard gaan;

– Vroeg in het innovatieproces al aandacht 

besteden aan veiligheid, zodat veilig-
heidsbeleid geen belemmering maar 
kans is voor innovatie;

– De samenleving informeren, serieus 
nemen en waar mogelijk een eigen 
verantwoordelijkheid geven;

– Actief opsporen van mogelijk nieuwe 
risico’s;

– Voorzorgsbeginsel is het uitgangspunt, 
met name bij complexe en onzekere 
risico’s, denk aan gerichte monitoring 
van eventuele effecten, voorlichting aan 
burgers, het beperken van blootstelling 
en in het uiterste geval het instellen van 
een verbod.

de grootste blinde vlekken waar we voor 
staan bij het vormgeven van het risicobe-
leid. We weten bijvoorbeeld niets over de 
gevolgen van de straling van een bluetooth-
verbinding op onze gezondheid. Hetzelfde 
geldt voor nanotechnologie die overal 
in doordringt, zoals in verzorgings- en 
voedselproducten. Ook ten aanzien van de 
mogelijke gevolgen van snelle ontwikkeling 
van genetische engineering is vrijwel niets 
bekend. We kunnen de risico’s gewoon niet 
volledig kennen.”

Onomkeerbaar
Alle drie de ontwikkelingen zijn niet te 
stuiten. “Nanotechnologie is er gewoon en 
die ontwikkeling is onomkeerbaar. De enige 
keuze is er zo verstandig mogelijk mee om 
te gaan. Dus wel ruimte geven aan nieuwe 
ontwikkelingen, maar tegelijkertijd een 
vinger aan de pols houden. Bijvoorbeeld 
door parallel aan een dergelijke ontwikke-
ling nauwlettend de mogelijke bijeffecten 
voor mens en milieu in kaart te brengen.” 
Belangrijk vindt zij verder het openbreken 
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