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Definities en Disclaimer
Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves
of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange
Commission (“SEC”).
“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie
en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften
van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term
“resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.
Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede
bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse
Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en
het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.
De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten.
In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve
gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het
algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen
in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn.
Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende
maatschappij(en) gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shelldochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin
Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft. Maatschappijen waarin Shell
gedeelde overwegende zeggenschap heeft, worden als “entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap”
aangemerkt en maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen
overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht
worden entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap en geassocieerde deelnemingen tevens aangemerkt als
volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt
ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of
onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.
Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten
van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan historische feiten zijn of
kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen
geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames
van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor
de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze
mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen
behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan
marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties

en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen
zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”,
“doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel
stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”,
“zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn
op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van
die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder
(maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar
de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen;
(f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s;
(h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle
onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden
en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke
ontwikkelingen waaronder maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en
financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s
van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of
versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en
(m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt
of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de
toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op
de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de
toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December,
2014 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een
uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te
worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van de
desbetreffende persberichten. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige
verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien
naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze
risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op
de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.
Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik
door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse
beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F,
File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov.

Inhoudsopgave
6

24/01/2013 Procestechniek is leuk!

7

05/03/2013 Regiotour maart 2013

8

06/03/2013 Voorjaarsonderhoud bij Shell Pernis

9

08/03/2013 Nieuwe aanwas operators

10

15/03/2013 In debat met de boss

11

25/03/2013 Chocolate Challenge gelanceerd

12

24/04/2013 Storing fabriek Shell Pernis

13

02/05/2013 Brand in fornuis op Shell Pernis 2 mei

14

02/05/2013 Operators Shell Pernis op missie Irak

16

07/05/2013 Regiotours 2013

17

25/05/2013 Buren en partners aanwezig bij Shell Eco‑marathon

18

04/06/2013 Regiotours 2013

19

20/06/2013 Safety Day bij Shell Pernis

20

22/06/2013 Stankklachten uit Schiedam toegeschreven aan Shell

21

25/06/2013 Buurman Shell Pernis scoort ‘uitstekend’

23

27/06/2013 Koelwaterprobleem leidt tot fakkelen

24

27/06/2013 Koelwatervoorziening volledig hersteld, productie hervat

25

01/07/2013 Veel aandacht voor praktijk training in nieuw Safety Centre

26

03/07/2013 Uitgelicht Burenraad Shell Pernis

27

26/07/2013 Kick-off social sofa project voor Villa Vonk

28

30/08/2013 Start onderhoud bij Shell Pernis

29

09/09/2013 Shell Pernis actief bij Wereldhavendagen 2013

30

15/09/2013 Nieuwe en veiligere installaties op Pernis

Inhoudsopgave
31

20/09/2013 Stappenplan voor stops is een groot succes

32

27/09/2013 Shell helpt Rotterdamse basisscholieren groente en fruit te verbouwen op
de schoolmuur

35

04/10/2013 Veel enthousiaste wijkbewoners bij het in gebruik nemen van de Social Sofa

36

08/10/2013 Burenraad Shell Pernis

37

17/10/2013 Veel vraag naar voedselpakketten voor de Voedselbank in Spijkenisse

38

08/11/2013 Shell Pernis: 10 miljoen veilige uren

39

15/11/2013 ‘Torenklus’ knap staaltje techniek op hoogte

40

03/12/2013 LEAN Flawless: Kwaliteit als tweede natuur

41

17/12/2013 Uitgelicht burenraad Shell Pernis

42

23/12/2013 Vrolijk kerstfeest voor Voedselbanken Pernis en Hoogvliet

Procestechniek is leuk!
24/01/2013
De vierde week van januari staat ook dit jaar weer in het teken van procestechniek.
Leerlingen in de tweede klas van het VMBO staan op het punt om hun vakkenpakket
te kiezen, hét moment dus om ze te laten zien dat er in de Procestechniek veel
interessante carrièremogelijkheden zijn. Zowel Shell Pernis als Shell Moerdijk opende
dan ook hun poorten om deze leerlingen een goed beeld te geven van (werken in)
de procestechniek.
In de regio Rotterdam namen in totaal meer dan vijfhonderd leerlingen deel aan de ‘Week van de
Procestechniek’. Alle deelnemers bezochten het Educatief Informatie Centrum Mainport, waar ze de
tentoonstelling over werken in de haven bezochten met onder andere een heuse ‘mini-raffinaderij’.
Hier was Shell de gehele week aanwezig met een stand om extra informatie te geven. Leerlingen van
‘adoptieschool’ CSG Calvijn brachten op 21 januari een bezoek aan Shell Pernis waar ze onder andere een
rondleiding over de site kregen.
Op Shell Moerdijk bezochten zo’n vijftig leerlingen de site op 24 januari. Naast een rondleiding gingen
de leerlingen zelf aan de slag met het maken van haargel. Ook een speeddate met jonge operators en
onderhoudsmedewerkers stond op het programma, waar ze al hun vragen aan konden stellen.
“De Week van de Procestechniek is altijd een goed moment om de leerlingen een beeld te geven van
de procestechniek en ze te enthousiasmeren om een technisch pakket te kiezen. Dit zijn immers onze
medewerkers van de toekomst”, aldus Harry van Hal, Learning Advisor Pernis.
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Regiotour maart 2013
05/03/2013
Informatie over onze regiotours
De volgende regiotour staat gepland voor donderdag
30 mei 2013.
U kunt zich hier voor aanmelden op 7 mei a.s.
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Voorjaarsonderhoud bij Shell Pernis
06/03/2013
De komende weken zijn we bezig met onderhoud aan een klein aantal van onze
fabrieken. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden half mei afgerond.
De activiteiten zijn beperkt in omvang en wij verwachten niet dat de omgeving de effecten ervan zal merken.
We doen natuurlijk ons uiterste best om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
Toch bestaat altijd de kans dat we uit veiligheidsoverwegingen moeten fakkelen bijvoorbeeld bij het buiten
gebruik nemen of bij het weer in gebruik nemen van delen van onze installaties.
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij infopernismoerdijk@shell.com of bij onze gratis burenlijn:
0800 - 0238044.
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Nieuwe aanwas operators
08/03/2013
Shell zet zich actief in om via verschillende
activiteiten jongeren enthousiast te maken om
voor Shell te komen werken.
Dat begint op scholen waar geprobeerd wordt jongeren voor
techniek en een technische opleiding te interesseren. Voor
operatie en onderhoud wordt gefocust op VMBO en MBO.
Een goede manier van wederzijdse kennismaking ten
behoeve van rekrutering is om stageplaatsen aan te bieden.
Het merendeel van de huidige groep vierdejaars stagiairs
studeert MBO Procestechniek aan het Zadkine College
of het Scheepvaart en Transport College (STC) en wordt
operator. Maar er zijn ook jongeren die een maintenanceopleiding volgen en nu stage lopen binnen onderhoud.
Op 4 februari zijn 28 vierdejaars stagiairs voor hun
eerste stagedag bij Shell Pernis. In het kader van hun
afstudeerstage lopen zij tot eind juni stage: 24 stagiairs in
volledige ploegendienst en 4 bij de onderhoudsafdeling.
Voor de stagiair een uitgelezen kans te ervaren of een
baan bij Shell voor hem of haar een aantrekkelijke optie is.

De ‘verse’ stagiairs op de eerste dag
van hun stage

Voor werkgever Shell hét moment om te beoordelen welke talenten er rondlopen en te proberen de besten
binnen te halen. Jeannette van der Weck, Learning Advisor Pernis, is blij met de medewerking van alle
afdelingen en PE’s op site om deze stagiairs een plaats te bieden: “De afdeling of ploeg is sowieso tijd kwijt
met het goed begeleiden van een stagiair.
Alle handelingen die een stagiair verricht, vinden namelijk plaats onder toezicht. Hij gaat volledig meelopen
in de ploeg, leert ‘een kantje te lopen’ en moet tijdens zijn stage ook opdrachten voor school vervullen
waarbij hij vaak hulp nodig heeft van de ploeg.
Met het oog op een goede stroomlijning van het rekruteringsproces is een belangrijke taak weggelegd
voor de mentoren en de Production en Maintenance Team Leads (PTL/MTL). Zij zien als geen ander wie de
talenten zijn die we het komende half jaar aan boord hebben.
En hoewel een stageplaats geen honderd procent garantie biedt op een baan, nodigen we de stagiairs van
harte uit te solliciteren. De input van de mentor en de PTL/MTL is bij het sollicitatiegesprek van groot belang.”
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In debat met de boss
15/03/2013
Op 15 maart vond een debatstrijd plaats
voor studenten van havo/vwo waar deze keer
Bart Voet, General Manager van Shell Pernis
– debatteerde met goed voorbereide klassen
van drie Haagse Jet-Net-scholen en een uit
Middelharnis met elkaar over onderwerpen die
ook Shell na aan het hart liggen.
Zoals: “We zullen de komende honderd jaar fossiele
brandstoffen gebruiken” en “Biobrandstoffen moeten
verboden worden”. Daarna sprak The Boss zijn eigen
stelling uit waarover de leerlingen vervolgens individueel
verder debatteerden. Die stelling luidde: “Nederland moet
technici uit het buitenland halen”. Ook hierover bleken de

Sorghvliet uit Den Haag werd voor de
derde keer op rij ‘beste school’ met
Boss Bart Voet in het midden

scholieren stevige meningen te hebben.
Na een enerverende strijd wees de jury Christelijk Gymnasium Sorghvliet aan als de winnaar die 17 april
naar de finale bij Philips in Eindhoven gaat. The Boss kreeg tijdens het evenement ongezouten reacties
op zijn vraag wat bedrijven zouden moeten doen om jongeren te interesseren voor technologie en hen te
motiveren te kiezen voor een bètastudie.
Die liepen uiteen van “Laat zien dat het wél cool is” en “Laat meer van de praktijk zien en kom niet bij ons
met saaie praatjes en lange Powerpoint-presentaties” tot en met “Organiseer meer open dagen en laat ons
zien wat we dan met zo’n opleiding kunnen doen”.
Bart Voet in een reactie na afloop van het debat: “Het was erg leuk en verfrissend met deze jonge mensen
over verschillende onderwerpen in debat te gaan.
Het vuur werd me regelmatig na aan de schenen gelegd want debatteren, dát kunnen deze jongens en
meiden zeker. Het was een close call tussen Sorghvliet en het Aloysius, maar eigenlijk deed iedereen het
hartstikke goed!”
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Chocolate Challenge gelanceerd
25/03/2013
Op maandag 25 maart werd de Chocolate
Challenge, in aanwezigheid van belangrijke
relaties en scholen, officieel en groots geopend
tijdens een feestelijke bijeenkomst op de RDM
Campus in Rotterdam.
Om de leerlingen op een speelse en spannende manier
te laten kennismaken met het vak van procesoperator of
onderhoudstechnicus, krijgen zij op hun school tijdens een
blokuur een les van honderd minuten.

Leerlingen van het vmbo bekijken de
proeffabiek van de Chocolate Challenge

In dat blokuur krijgen de leerlingen eerst een theorieles van een jonge procesoperator die hiervoor speciaal is
uitgezocht en getraind, zoals bijvoorbeeld Ramon den Haan (operator bij de oplosmiddelen fabriek in Pernis)
en Wendel van Dijk (operator bij de ethyleen oxiden fabriek in Moerdijk).
In de stemming gekomen door deze enthousiaste ervaringen en verhalen, mogen ze daarna zelf aan de
slag in de ‘proeffabriek’. De uitdaging is om zo snel en nauwkeurig mogelijk een grote hoeveelheid van
verschillende kleuren chocolaatjes te scheiden. En dat lijkt gemakkelijker dan het is…

Kostenloos beschikbaar
De Chocolate Challenge roadshow is kostenloos beschikbaar voor VMBO-scholen. Voor informatie en
inschrijving: www.shell.nl/chocolatechallenge
De Chocolate Challenge is door iedereen te bewonderen en te testen tijdens de Shell Ecomarathon in het
Ahoy-complex in Rotterdam van 15 tot 19 mei a.s.
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Storing fabriek Shell Pernis
24/04/2013
Op 24 april is er rond 10.00 uur bij een spoelactie op een van onze fabrieken een
kleine hoeveelheid H2S (zwavelwaterstof) vrijgekomen. Deze spoelactiviteiten werden
uitgevoerd na een trip van de betreffende fabriek eerder op de ochtend waarbij kort
roetend is gefakkeld.
Omdat we met H2S geen risico willen lopen, is het potentieel bedreigde gebied binnen Shell Pernis uit
voorzorg onmiddellijk afgezet. Er is geen direct gevaar voor betrokkenen medewerkers geweest. H2S is niet
buiten het terrein terechtgekomen en dus is het externe effect, op het fakkelen na, beperkt gebleven.
Overeenkomstig ons meldingsbeleid is er van het incident een CIN-melding gemaakt waarmee de
alarmdiensten zijn gealarmeerd. Om 10.55 uur kon einde alarm worden gegeven. Er is voor zover bekend
één klacht gemeld bij DCMR.
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Brand in fornuis op Shell Pernis 2 mei
02/05/2013
Op donderdag 2 mei is er rond 4.00 uur een brand ontstaan op een van de fabrieken
van Shell Pernis. De brand werd veroorzaakt door een gaatje in een pijp van een van
de fornuizen.
De autoriteiten zijn geïnformeerd. Zowel de brandweer van Shell als de gezamenlijke brandweer is ter
plaatse geweest om de brand te blussen. Na korte tijd was de brand onder controle. Er heeft zich geen
persoonlijk letsel voor gedaan.
De fabriek is uit bedrijf genomen, wat gepaard ging met een verhoogd en zichtbaar fakkelaanbod.
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Operators Shell Pernis op missie Irak
02/05/2013
Onlangs reisden zes Pernisse operators af naar
Irak. Met hun jarenlange operationele ervaring
zijn zij hier meer dan welkom om te gaan
werken aan de commissioning en start-up van
twee nieuwe fabrieken van Shell Iraq Petroleum
Development; een joint venture van de Iraakse
regering én projectpartners Petronas en Shell.
Begin dit jaar stapten Emile van Egmond, Philip van der
Pols en Hans Andeweg op het vliegtuig om te gaan werken
in het Majnoon olieveld, een van de rijkste olievelden
ter wereld.

Medewerkers ruilen de controlekamer
van Shell Pernis in voor een Irakese

Werken in Irak is, op z’n zachtst gezegd, anders dan in Nederland. Behalve dat dit een zeer waardevolle
ervaring is voor de betrokkenen, blijft toch de vraag hoe zij kwamen tot hun beslissing het veilige Nederland
achter zich te laten en te kiezen voor dit ongewisse avontuur in den vreemde?
Van Egmond, Van der Pols en Andeweg gaan als expats deze long term assignment in Irak aan. “Als expats
gaan we goed verdienen”, beamen ze gedrieën. Behalve het expatsalaris, ontvangen zij jaarlijks een
zogenoemde hardship allowance.
“Die toelage is er echter niet voor niets”, vertelt Van der Pols. “De omstandigheden in Irak zijn ronduit
extreem: neem de hitte. ’s Zomers kan de temperatuur oplopen tot wel 55 graden Celcius.
Na tien minuten buiten gewerkt te hebben, moet je verplicht naar binnen om iets te gaan drinken. En er is
daar praktisch niets. Een sociaal leven heb je niet, er is geen contact mogelijk met de lokale bevolking. We
maken dagen van twaalf uur; werken 28 dagen aaneen en hebben daarna 28 dagen vrij.”

Rode draad
Hoewel de beweegredenen dit avontuur aan te gaan van alledrie nét even anders zijn, is er wel een
rode draad. Andeweg: “Ik heb veel verschillende banen in diverse disciplines gedaan, ook voordat ik bij
Shell begon.
Na 32 jaar in operatie wil ik - in de herfst van mijn carrière – heel graag nog wat anders doen. Ik mag dan
wel bijna 59 zijn, de ambitie is altijd gebleven. De omstandigheden zullen best moeilijk zijn maar dit is een
bewuste keuze. De compound is veilig en ik acht de risico’s aanvaardbaar.
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Ik vertrouw erop dat Shell ons daar anders niet zou stationeren. Mijn vrouw en kinderen steunen uiteraard
mijn beslissing. Wat ik het meest ga missen? Ons familieleven. Maar, ik ben straks iedere 28 dagen ook
weer thuis natuurlijk. Dan haal ik de schade met mijn gezin weer in.” Ook Van der Pols en Van Egmond
voelen deze assignment als een ‘laatste kans’ op nog een baan buiten Pernis.
“Banen voor operators liggen, zeker in het buitenland, niet voor het opscheppen”, weet Van der Pols.
“Ik ben al eerder met een nieuwe baan beziggeweest maar kon toen op het laatste moment niet gemist
worden. Nu gelukkig wel.”
Van Egmond was twee jaar geleden dichtbij een baan in Qatar. Als tweede op de lijst greep hij toen echter
nét mis: “Dit voelt daarom als mijn laatste mogelijkheid.”
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Regiotours 2013
07/05/2013
Informatie over onze regiotours
Binnenkort treft u hier een nieuwe datum voor de Regiotour
bij Shell Pernis.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!
Via infopernismoerdijk@shell.com of

010-431 4127
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Buren en partners aanwezig bij
Shell Eco‑marathon
25/05/2013
Voor de tweede keer vond de Shell Ecomarathon (SEM) plaats in en rond Ahoy
Rotterdam. De SEM is een jaarlijkse,
wereldwijde wedstrijd voor studententeams
van middelbare scholen, hogescholen en
universiteiten. Winnaars zijn de teams die met
de minste hoeveelheid energie, de grootste
afstand afleggen. Het evenement wist in vijf
dagen ruim 50.000 bezoekers te trekken.
Maar behalve dat er (zo zuinig mogelijk) geracet werd,
gebeurde er nog veel meer tijdens de Eco-marathon. Zo

Rondleiding met partners door het
energy lab

grepen Shell Pernis en Shell Moerdijk de gelegenheid aan
om op vrijdag 17 mei hun ‘buren en partners’ voor dit
feestelijke event te inviteren.
Uitgenodigd door General Managers Joke Driessen
(Moerdijk) en Bart Voet (Pernis) begon het event voor de
buren van de locaties Moerdijk en Pernis met een informele
en informatieve lunch. Tijdens de lunch sprak Paul Schnabel
(socioloog en tot 1 mei jongstleden directeur van het
Sociaal en Cultureel Planbureau) over de factoren die
bepalen hoe mensen de kwaliteit van leven ervaren.

Downstream Director en toekomstig CEO
Shell Ben van Beurden (l) en Presidentdirecteur Shell Nederland Dick Benschop
openen gezamenlijk de SEM

Na de officiële openingsceremonie van de Shell Ecomarathon door Downstream Director en toekomstig CEO
van Shell, Ben van Beurden en President-directeur Shell
Nederland Dick Benschop, was het tijd voor de ontvangst
van contractors en suppliers. Tijdens dit hospitality event ging Van Beurden dieper in op het belang van goed
leider- en partnerschap en was er volop gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar van
gedachten te wisselen en de goede banden verder aan te halen.
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Regiotours 2013
04/06/2013
Kom eens op de koffie bij uw buren
Over de volgende regiotour volgt binnenkort
meer informatie.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!
Via infopernismoerdijk@shell.com of 010-431 4127
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Safety Day bij Shell Pernis
20/06/2013
Op woensdag 19 juni was het Safety Day
op alle lokaties van Shell. Ook bij Shell
Pernis stonden deze dag Shell-medewerkers
en collega’s van aannemersbedrijven stil bij
veiligheid. Het thema dit jaar luidde Goal
Zero: No Harm, No Leaks.
De focus lag in voorgaande jaren op het streven naar
Goal Zero, geen letsel. Een belangrijke aanvulling op
de betekenis van Goal Zero is nu gemaakt. Het gaat
niet langer alleen om geen letsel, maar ook om geen
lekkages. De ervaring leert dat aan vrijwel alle grote
procesveiligheidsincidenten een lekkage vooraf gaat.

Dick Benschop, President-directeur Shell
Nederland, tijdens een Go & See

Tijdens een speciale bijeenkomst kwamen Shell managers, waaronder Bart Voet (General Manager Shell
Pernis) en Dick Benschop (President-directeur Shell Nederland), en directeuren van een aantal grote
aannemers samen om over het onderwerp veiligheid te praten . Er werd onder anderen gesproken over
‘Onbedoelde gevolgen’.
Beslissingen, handelingen en gedrag van een individu kunnen onbedoelde - en risicovolle gevolgen hebben
voor de veiligheid van anderen, zoals persoonlijk letsel of een lekkage. Regelmatig blijkt dat een incident
is ontstaan door invloeden of handelingen die niet direct met het karwei te maken hadden. Na de hierover
gevoerde dialoog gingen de deelnemers in bijna veertig kleine groepjes op pad voor zogenoemde Go
& Sees, waarbij de deelnemers met de medewerkers in fabrieken en werkplaatsen de dialoog aangingen.
En dat was volgens Bart Voet, General Manager Pernis, misschien nog wel het belangrijkste van deze dag:
“We kunnen hier nóg zo’n goede discussie voeren met elkaar, maar dat heeft alleen zin als deze ook de
mensen bereikt die iedere dag het verschil maken – onze (contractor)collega’s op de werkvloer. Ga dus het
gesprek aan met elkaar en vraag wat er leeft.”
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Stankklachten uit Schiedam toegeschreven
aan Shell
22/06/2013
Vanochtend, zaterdag 22 juni, vanaf 9.00 uur zijn er bij DCMR Milieudienst Rijnmond
klachten gemeld over een gasolieachtige lucht.
De klachten waren afkomstig uit Schiedam. In totaal zijn er 21 klachten binnen gekomen. In verband met de
klachten heeft de meldkamer van de DCMR contact opgenomen met Shell Pernis.
Wij zijn op het Shell Pernis terrein opzoek gegaan naar een mogelijke oorzaak. Hieruit is naar voren
gekomen dat deze klachten werden veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden op ons terrein en deze
zijn dan ook meteen stilgelegd.
De DCMR is ook ter plaatsen geweest en ziet deze werkzaamheden als de meest waarschijnlijke oorzaak.
De werkzaamheden worden pas weer hervat als we zeker zijn dat deze niet weer tot geuroverlast kunnen leiden.
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Buurman Shell Pernis scoort ‘uitstekend’
25/06/2013
Shell Pernis ligt middenin een drukbewoond
gebied. Hoe kun je als Shell-bedrijf een goede
buurman zijn en hoe zorg je er bovendien voor
dat de relatie door de jaren heen goed blijft?
Shell borgt dat in een Social Performance (SP)
plan. In een review wordt iedere drie jaar
bekeken of Shell - zoals het een goede buur
betaamt - die gemaakte plannen en afspraken
ook nakomt.
In dit kader bracht een Review Team van 11-13 juni een
bezoek aan Pernis. Gedurende deze drie dagen hield
het team diverse interviews met zowel management
en medewerkers van de raffinaderij, als met diverse

Het Review Team ging on tour door de
regio, hier bij ’t JOP in Pernis. V.l.n.r.
Carlos Martinez, Kunle Kudaisi, Minke
van Tol, Aad Groenewegen (coördinator
JAP/JOP) en Johan Zaayman

belangrijke externe vertegenwoordigers uit de regio:
leden van de Shell Pernis Burenraad, DCMR Milieudienst
Rijnmond, Deltalinqs, de voorzitter van Deelgemeente Hoogvliet, de coördinator van Jongeren Accommodatie
Pernis – Jongeren Ontmoetingsplek Pernis (JAP/JOP) en met de Voedselbank Spijkenisse.
Door middel van gesprekken leverden zij input, op basis waarvan het Review Team – in combinatie met de
documentatie die van te voren aan het team werd toegestuurd – een eindoordeel formuleerde.
Social Performance is een term die Shell gebruikt voor het managen van de positieve en negatieve gevolgen
van het feit dat wij hier als Shell opereren. Shell Pernis vindt het belangrijk om helder te communiceren over
wat er op de site gebeurt. Zo laten we de buren weten als wij bezig zijn met onderhoud waardoor mogelijk
overlast kan ontstaan. Ook tijdens incidenten communiceren wij open naar onze omwonenden.
Deze elektronische nieuwsbrief is een van de middelen die we hier voor gebruiken maar de initiatieven
zijn legio: diverse Social Investment acties zoals het kerstwensboomproject waarbij Shell-medewerkers
kerstcadeautjes kopen voor kinderen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken, de sponsoring
van lokale verenigingen en festivals, de Chocolate Challenge die VMBO-scholieren enthousiast maakt
voor carrièremogelijkheden in de procestechniek. Ook de open dagen, de regiotours voor buren, de
Shell Eco-marathon met een techniekpromotievoorstelling en speciale events voor buren en partners,
kennismakingsbezoeken aan burgemeesters van omliggende gemeenten, advertenties om nieuwe
medewerkers te rekruteren zijn onderdeel van het SP progamma.
Op dag één vonden de interne interviews plaats. Gesprekken die dwars door de organisatie heengingen.
De volgende dag nam Social Performance Advisor Minke van Tol het Review Team mee op een toer gemaakt
door de regio waar het team op verschillende locaties voorbeelden kon zien van Shells betrokkenheid in
de regio.
Gedurende deze toer sprak het Review Team met externe vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn
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in de regio. Het doel was om te ontdekken of er samenhang is tussen de verschillende meningen van onze
diverse in- en externe stakeholders, waar de eventuele gaten zitten en of er uiteindelijk een conclusie aan te
verbinden is.
Na alle bevindingen gerangschikt te hebben, kwam het Review Team met een eindconclusie die werd
gerapporteerd. Van Tol: “We hebben een uitstekende score in de SP-review behaald. Uit de conclusie kwam
naar voren dat dankzij onze sterke focus op operational excellence en procesveiligheid, de overlast naar
omwonenden de laatste jaren aanzienlijk is verminderd. Dit is de basis van onze goede SP.
Het feit dat we op site open en transparant zijn naar onze omwonenden schept vertrouwen. De manier
waarop wij met onze omgeving communiceren is breed en spreekt daarom diverse groepen aan. Als tip
werden er enkele verbeterpunten genoemd. Zo zouden Burenraadsleden meer communicatiekanalen kunnen
gebruiken waarmee ze hun kennis over ons bedrijf nog meer kunnen delen en er zijn wat ideeën over de
klachtenprocedure geopperd die we verder gaan onderzoeken.” Met de tips die we hebben gekregen, zijn
we aan de slag gegaan. Van achterover leunen is geen sprake”, besluit een tevreden Van Tol.
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Koelwaterprobleem leidt tot fakkelen
27/06/2013
In de ochtend van 27 juni heeft zich om 09:00 uur een probleem voorgedaan bij in
een deel van de koelwatervoorziening van Shell Pernis.
Dat heeft gevolgen voor een deel van de processen die uit voorzorg van druk af zijn gegaan. Daardoor
hebben we enige tijd moeten fakkelen. Daarbij is ook roet vrij gekomen.
Er is een bedrijfsmelding gemaakt aan DCMR.
De situatie is op dit moment stabiel en er wordt hard gewerkt om de koelwatersituatie te herstellen.
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Koelwatervoorziening volledig hersteld,
productie hervat
27/06/2013
De problemen met de koelwaterlevering die gedurende de ochtenduren van 27 juni
zijn ontstaan, zijn verholpen.
Aan het einde van ochtend was de koelwatervoorziening geheel hersteld. Het deel van de processen dat
enige hinder ondervond van de koelwaterstoring heeft de productie hervat.
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Veel aandacht voor praktijk training in nieuw
Safety Centre
01/07/2013
Op 1 mei is de bouw van een nieuw, semi permanent Safety Centre gestart. In
deze ruimte zal íedereen getraind worden die straks binnen het hek van Shell Pernis
werkzaamheden gaat verrichten.
Tijdens de afgelopen twee grote onderhoudsstops hebben we gebruik gemaakt van een tijdelijk
veiligheidscentrum. Bij zo’n onderhoudsstop komen er in een korte tijd zo’n 2500 externe medewerkers
extra op de site om werkzaamheden te verrichten. Die mensen komen overal vandaan met
verschillende achtergronden.

Safety Centre in aanbouw

Op het moment dat ze door poort komen en aan de slag gaan wil je dat ze zich allemaal houden aan
hetzelfde Shell veiligheidsregiem. Datzelfde geldt voor alle Shell medewerkers. De goede veiligheidsresultaten
die we gedurende de laatste onderhoudsstops behaalden, hebben bijgedragen aan de beslissing om een
permanent Safety Centre te bouwen. Begin april kregen we groen licht. 1 augustus moet het klaar zijn.
Geen tijd te verliezen dus, maar dankzij een goede en strakke voorbereiding gaan we die datum halen.
De accommodatie zal uit verschillende portocabins bestaan. De verwachting is dat de accommodatie
tien tot vijftien jaar zal meegaan; daarom noemen we het semi permanent. Het wordt een mooi geheel,
bestaande uit diverse lokalen met verschillende functies. Zo zullen er lokalen worden ingericht voor
gassentraining, praktijktraining en een lokaal als extra crisisruimte. Iedereen die binnen het hek van Shell
Pernis werkzaamheden gaat verrichten, begint de training met een kort theoriegedeelte.
Hierna volgt een ronde door de praktijkloods. Hiervoor zullen straks zo’n tien à elf verschillende
praktijknabootsingen, ook wel scènes genoemd, te zien zijn. Na terugkomst in het theorielokaal, krijgen de
kandidaten een toets. Het veiligheidscentrum wordt visueel gemaakt: minder taal, meer beelden. De gehele
praktijkruimte wordt overigens gesponsord door contractors. Contractors en Shell doen dit echt samen.
Arno Hoornweg, Turnaround & Project Safety Specialist is druk bezig met het in aanbouw zijnde nieuwe
Shell Safety Centre Pernis: “Iedereen die de training volgt, kan in de scènes zien hoe het wél en hoe het níet
moet. En iedereen krijgt de vraag of hij of zij op deze manier, met deze veiligheidsmindset, voor Shell wil
werken. Als je dat wilt, ben je van harte welkom en daar teken je dan ook voor. Als je dat niet wilt,
dan ga je weg. Zo houden we de mensen met de juiste veiligheidsinstelling over.”
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Uitgelicht Burenraad Shell Pernis
03/07/2013
Zoals gemeenten regelmatig inventariseren wat er leeft bij hun inwoners, zo peilt
ook Shell Pernis periodiek wat er leeft bij zo’n 450.000 buren in omringende
gemeenten. Sinds 1998 is daarvoor de Burenraad Shell Pernis actief, een zelfstandige
overleggroep die ieder kwartaal bijeen komt.
Als onafhankelijk voorzitter van de Burenraad Shell Pernis geeft Kees van Pelt na iedere
burenraadvergadering een korte terugblik op wat is besproken.
“Ook 24 juni kwam naast de vaste agendapunten als notulen en mededelingen weer een breed scala
aan onderwerpen op tafel. Chris van de Graaf is als nieuw burenraadlid vanuit Hoogvliet de gelederen
komen versterken.
Als vervanger van Bart Voet nam Peter Reuderink (technology manager) de honneurs waar, door naast de
standaard veiligheids-update ook een technology- update te schetsen over de performance van Shell Pernis
op het gebied van veiligheid en milieu.
Op verzoek van burenraadlid Peter Goedkoop gaf Anke Bakker (milieu-adviseur) vervolgens nadere
toelichting op de milieuwetgeving en vergunningen, naar aanleiding van een artikel in de pers hierover.
In haar presentatie ging zij in op de grote hoeveelheid vergunningen, beschikkingen en wetten waaraan
bedrijven zich moeten houden en hoe weinig transparant dit in de praktijk is.
Daarna werd ruim aandacht besteed aan de Social Performance review, een onderzoek naar de manier
waarop Shell Pernis met haar omgeving omgaat. Als vast DCMR-lid werd Dick Amesz hiervoor half juni
geïnterviewd, alsmede burenraadlid Niels Pluister en ondergetekende.
Shell houdt regelmatig dergelijke reviews om te monitoren hoe het bedrijf, in dit geval Shell Pernis, acteert
richting buren en bijvoorbeeld communiceert over onderhoudsstops. Deze reflectie is bedoeld om aan de
hand van geleverde suggesties de performance te verbeteren en elkaar scherp te houden.
De werkgroep communicatie heeft inmiddels onderzocht dat een afgeschermde pagina op Facebook in de
toekomst ingezet kan worden om de burenraadleden te informeren.
Het streven is om te beginnen met het posten van berichtjes en de agenda om te ervaren wat de
meerwaarde is van het gebruik van social media voor de Burenraad.
Tot slot is gesproken over een aantal ontwikkelingen in de nabije toekomst op Shell Pernis, met als
concreet voorbeeld de praktijk-instructie van veiligheidsmaatregelen in een Safety Centre dat op het terrein
wordt gebouwd.
Burenraadleden zullen binnenkort worden uitgenodigd hier een kijkje te nemen.”
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Kick-off social sofa project voor Villa Vonk
26/07/2013
Ingeborg Hoogveld, Portefeuillehouder
deelgemeente Hoogvliet en Bart Voet, General
Manager Shell Pernis dragen een steentje
bij aan een sofa voor Villa Vonk. Het project
Social Sofa wordt volledig gesponsord door
Shell Pernis.

Het Review Team ging on tour door de
regio, hier bij ’t JOP in Pernis. V.l.n.r.
Carlos Martinez, Kunle Kudaisi, Minke

van Tol, Aad Groenewegen (coördinator
Kinderen van de basisscholen Oudeland en Notenkraker
JAP/JOP) en Johan Zaayman
hebben de schelpen ontworpen die op de sofa worden
geplaatst. De bekende Shellschelp krijgt ook een plaatsje.
Iedereen kan meedoen door stukjes mozaïek aan de bank
toe te voegen zodat de sofa echt van de kinderen en (buurt)bewoners wordt. De verwachting is dat de bank
na de vakantie klaar is.

Dan krijgt de sofa na een feestelijke onthulling een definitieve plaats op het plein van Villa Vonk.
Bijna iedere dag kan er in de zomervakantie onder begeleiding van Francine Bisscheroux op het plein aan
de Othelloweg 8-10 tussen 10.00 en 15.00 uur geknutseld worden. In de weekenden van 3, 10, 11, 17
en 24 augustus wordt er niet gemozaïekt.
Als Shell Pernis sponsoren we dit project omdat we betrokken willen zijn bij de omwonenden in de regio.
Wij nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Een goed en open contact met de buren vinden
wij dan ook erg belangrijk. Villa Vonk heeft een belangrijke buurtfuctie heeft in de wijken Oudeland en
Tussenwater in Hoogvliet en dit project brengt mensen met elkaar en met ons in contact tijdens de activiteiten.
We doen dit vanuit de overtuiging in onze omgeving een belangrijke rol te spelen en als goede buur dragen
wij hier ook letterlijk een steentje bij.
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Start onderhoud bij Shell Pernis
30/08/2013
De komende weken zijn we bezig met onderhoud aan een klein aantal van onze
fabrieken. In de tweede helft van november zijn de werkzaamheden afgerond.
De werkzaamheden zijn beperkt en wij verwachten niet dat de omgeving onze werkzaamheden zal merken.
We doen natuurlijk ons uiterste best om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Toch
bestaat altijd de kans dat we uit veiligheidsoverwegingen moeten fakkelen bijvoorbeeld bij het buiten gebruik
nemen van de delen van de installatie of bij het weer in gebruik nemen.

Heeft u vragen?
Dan kunt u terecht bij infopernismoerdijk@shell.com of bij onze gratis burenlijn:
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Shell Pernis actief bij Wereldhavendagen 2013
09/09/2013
Shell was met een divers aanbod actief
vertegenwoordigd bij de Wereldhavendagen:
excursies naar Pernis, technologiepromotie
in de stad en informatie over Liquefied
Natural Gas.
Het Rotterdamse theaterduo De Shellies was aanwezig
op de Westerkade en de Rijnhaven in Rotterdan met de
techniektrolley, aan de hand waarvan de verschillende
productieprocessen worden uitgelegd. Rondom de trolley
Het Rotterdamse theaterduo De Shellies
worden tevens op laagdrempelige wijze eenvoudige
chemieproefjes uitgevoerd met kinderen en ouders. Met deze aanwezigheid willen wij kinderen op jonge
leeftijd interesseren voor techniek.
Op zaterdag vertrokken er 6 excursie bussen vanuit de Rijnhaven naar Shell Pernis om bezoekers ook een
kijkje te laten nemen binnen de hekken van het bedrijf.
Op de Westerkade was een Liquefied Natural Gas stand te vinden. Shell was de eerste die vijftig jaar
geleden gas door innovatieve technologie omzet in vloeibare vorm, waardoor het veilig en efficiënt kan
worden vervoerd. LNG technologie wordt nu gebruikt als brandstof voor commercieel vervoer. Shell is
vandaag de dag met bijna vijftig schepen de grootste vervoerder van LNG. Twee recentelijk door Shell in
gebruik genomen nieuwe LNG-binnenvaarttankers varen zelf 100% op LNG. Deze tankers zijn regelmatig in
de Rotterdamse haven te zien als ze onderweg zijn van en naar de raffinaderij.
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Nieuwe en veiligere installaties op Pernis
15/09/2013
In kader van het Electrical Masterplan zijn
recentelijk bestaande laagspanningsverdelers
vervangen door nieuwe en veiligere installaties.
Het project dat in nauwe samenwerking met
het bedrijf Siemens tot stand kwam, duurde
zo’n drie jaar.
Siemens heeft zich hierbij veel bezig gehouden met
elektrotechniek. De spanningsverdelers leveren elektriciteit
voor onder meer kantoorverlichting, maar ook voor grote
delen van de fabrieksprocessen op Shell Pernis. De oude
installaties zijn lang meegegaan maar na zoveel jaar waren ze aan vervanging toe. Volgens de huidige
maatstaven zijn de nieuwe installaties veiliger. Ze hebben diverse veiligheidsvoorzieningen die gevaarlijke
situaties kunnen voorkomen.
De vervanging van de spanningsverdelers was een uitdagende klus. Het raffinageproces op Shell Pernis kon
natuurlijk niet worden onderbroken. Daarom moesten alle installaties worden vervangen terwijl de fabrieken
draaiden. Met het aansluiten van motoren op tijdelijke schakelkasten hebben we de oude spanningsverdelers
kunnen vervangen. Deze complexe klus vereiste veel coördinatie. Er zijn tijdens dit project een aantal
obstakels overwonnen en de volgende keer zal het een stuk gemakkelijker gaan. Het eindresultaat mag er
zijn. Er zijn nu nieuwe, betrouwbare en veilige spanningsverdelers op Shell Pernis waarmee het hele bedrijf
weer een stukje betrouwbaarder is geworden.
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Stappenplan voor stops is een groot succes
20/09/2013
Alle installaties bij Shell Pernis worden in
vaste frequentie stilgelegd, geïnspecteerd en
onderhouden. Dit wordt ook wel een stop of
Turnaround genoemd. Door de ontwikkeling
van een nieuw stappenplan zijn er wereldwijd
al ongeveer twintig stops met succes
uitgevoerd. Het drietal dat deze ontwikkeling
voor stops tot stand heeft gebracht zijn Siebe
Suiding, Bert Kolk en Henk Stolk.
Siebe Suiding is de contactpersoon tussen alle
operationele afdelingen van Shell Pernis en de Turnaround-organisatie en verantwoordelijke voor het stoppen,
decontamineren, schoon opleveren en het opnieuw opstarten van de fabrieken. Bert Kolk is vanuit Pernis voor
Europa, het Midden-Oosten en Afrika de specialist op het gebied van decontaminatie. Hij wordt voor elke
stop om advies gevraagd welke methode en middelen het best ingezet kunnen worden. Decontamineren
doe je voorafgaand aan het openen van een petrochemische installatie om alle gavaarlijke en ongewenste
reststoffen en vuil te verwijderen.
Op deze manier kunnen collega’s er veilig, goed en snel hun werk doen. Henk Stolk is verantwoordelijk
voor het verwijderen van de achtergebleven vervuiling en het afvoeren van de restanten. Hij werkt formeel
alleen op de raffinaderij in Pernis, maar ook wordt hij regelmatig door collega’s elders geraadpleegd. De
technieken die hier worden ontwikkeld, zijn ook beschikbaar voor Moerdijk en NAM (Nederlandse Aardolie
Maatschappij) en eventueel ook voor in het buitenland.
Het driemanschap gaat systematisch te werk. Alles wat gedaan moet worden, verloopt volgens een vast
proces. Voorheen was er geen duidelijke structuur opgesteld om een stop zo goed mogelijk voor te bereiden.
Dat is er nu wel dankzij het drietal.
Er is een plan gemaakt waarin alles staat dat nodig is om een stop goed uit te voeren. Na elk project
wordt besproken wat er de volgende keer beter, effectiever en sneller kan. Uit deze evaluaties ontstaan vaak
vernieuwingen en verbeteringen en die helpen bij de aanpak van de volgende stop. Deze structuur is nu door
Shell wereldwijd verheven tot de aanbevolen aanpak.
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Shell helpt Rotterdamse basisscholieren groente
en fruit te verbouwen op de schoolmuur
27/09/2013
Een groep young professionals werkzaam bij
Shell en andere organisaties bouwt samen met
kinderen van twee Rotterdamse basisscholen
‘eetbare muren’ om leerlingen bewust te
maken van de rol die zij kunnen spelen in een
lokale en duurzame voedselketen. De young
professionals leren leerlingen het verband
te zien tussen voedselproductie en energieen waterverbruik.

De ‘eetbare’ muur

Vandaag werd een eetbare muur op openbare basisschool De Klimop in Rotterdam-Noord onthuld.
Leerlingen van De Klimop kunnen voortaan van een van de muren van hun school eten.
Projectleider Thekla Teunis van Shell: ” Met dit project willen we leerlingen en young professionals laten
ervaren dat ze zelf kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de voedselketen, door een tastbaar lokaal
innovatief project. Shell doet dit samen met jonge medewerkers van Yara, McKinsey, Stichting MOVE,
Nationale Denktank 2012, STEK de Stadstuinwinkel van Rotterdam. De Aardbeienacademie heeft de
aarbeienplanten geschonken.”
“Overal ter wereld vind je rechtopstaande tuinen, maar met dit systeem verticaal voedsel verbouwen komt
nergens ter wereld voor. Behalve sinds vandaag op twee scholen in Rotterdam-Noord, zegt Charlie Minter,
ontwerper van de tuinen en medeoprichter van Natuur op je Muur “Daar mogen we trots op zijn!”
Thea Offermans, Intern Begeleider van basisschool De Klimop: “ Het is geweldig om aan dit project deel te
kunnen nemen. De kinderen ontwerpen en planten hun eigen, rechtopstaande groenten- en vruchtentuin met
daarin bessen, kruiden en aardbeien. Ze leren zelfstandig de groenblijvende muur te verzorgen, moeten zelf
snoeien en oogsten en worden zich zo veel bewuster van hoe groente en fruit verbouwd wordt.”
De organisaties vinden het belangrijk dat leerlingen en young professionals bewust zijn van hun eigen
rol in lokale en duurzame voedselproductie. Daarbij speelt het verband tussen water, energie en voedsel
een belangrijke rol. Omdat eetbare muren in de stad kunnen groeien, bespaar je veel energie bij het
transport. Om ze water te geven kan je ze aansluiten op de regenpijp en daarmee ontlast je ook de
rioolwaterzuivering, wat weer veel energie scheelt.
Naast basisschool ‘De Klimop’ krijgt ook Rotterdamse basisschool Combinatie ’70 een eetbare muur.
De projectdeelnemers willen het initiatief uitbreiden met meer basisscholen, voor particulieren en op openbare plekken
in Rotterdam – zelfs de Coolsingel hebben ze op het oog. Om verder te kunnen bouwen, moeten de kosten nog wel
omlaag. Daarom ontwikkelen de initiatiefnemers nu een eigen voedings- en bewateringssysteem . Het uiteindelijke
doel is om verticale stadstuinen en voedselproductie in diverse grote steden wereldwijd mogelijk te maken.
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Shell Mediacontacten
070-3778750
Disclaimer
De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct
en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit
persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell groep”
en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in
passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc
De plantjes staan klaar ....
en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo
worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te
duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens
gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege
kan blijven.
De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit
persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende
zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te
oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende
zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden
geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens
de “equity-methode opgenomen investeringen”.
De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell
direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Inc.) in een project,
samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.
Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten
van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van
historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst
gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige
verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s
en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van
die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd.
Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van
de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen,
overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen.
Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen
als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel
stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”, “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”,
“waarschijnlijk”, “rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen.

33 | Archief Nieuws- en Media berichten Shell Pernis 2013

Naar inhoudsopgave

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell
en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen
in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe
olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell;
(c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van
marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband
met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en
afronding van dergelijke transacties;
(i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing
zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke
maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in
diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling
van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten,
en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden.
Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort
van toepassing op alle in deze persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel.
De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele
factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal
Dutch Shell “20-F for the year ended 31 December, 2012” (beschikbaar in het Engels op
www.shell.com/ investor en www.sec.gov).
Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte
mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 27 septenber 2013. Noch Royal
Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de
toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie,
toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel
afwijken van die welke in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden
vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.
Wij kunnen in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door
Shell in haar bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten
door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te
nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website
www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer
1-800-SEC-0330.
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Veel enthousiaste wijkbewoners bij het in
gebruik nemen van de Social Sofa
04/10/2013
Het idee achter de Social Sofa is om
wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen
door samen een betonnen bank te laten
bekleden met mozaïek volgens een eigen
uniek ontwerp. In totaal hebben 25 kinderen
van basisschool Oudeland en basisschool
Notenkraker de schelpen ontworpen die op de
Social Sofa zijn geplaatst.
Beide scholen zijn gevestigd in het gebouw van Villa Vonk.
De bekende Shell schelp heeft ook een plaatsje gekregen op de sofa. Er zijn 125 buurtbewoners die hebben
bijgedragen aan het maken van de Social Sofa door er stukjes mozaïek aan toe te voegen, zodat het door
en voor de kinderen en (buurt)bewoners is gemaakt. Het mozaïeken van de Social Sofa heeft plaatsgevonden
in de zomervakantie onder begeleiding van kunstenares Francine Bisscheroux.
Bart Voet legde uit dat Shell Pernis dit project steunt omdat het bedrijf betrokken wil zijn bij de
buurgemeenten. Een goed en open contact met de buren is erg belangrijk. Villa Vonk heeft een belangrijke
buurtfunctie en dit project brengt mensen in contact met elkaar en het brengt mensen in contact met Shell.
Shell Pernis helpt dit project vanuit de overtuiging dat ze op verschillende manieren in de omgeving een
belangrijke rol willen spelen en daaraan een actieve bijdrage willen leveren. Bart Voet maakte van deze
gelegenheid gebruik om bij jonge Hoogvlieters het belang van techniek onder de aandacht te brengen. De
korte ceremonie voor ingebruikname van de Social Sofa vond plaats op vrijdagmiddag 4 oktober bij Villa
Vonk aan de Othelloweg in Hoogvliet.
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Burenraad Shell Pernis
08/10/2013
Naast de vaste agendapunten als notulen en mededelingen, stond 30 september een
interessant bezoek gepland aan het Safety Centre op Shell Pernis.
Daartoe werd de vergadering wat ingekort.Tijdens de standaard veiligheids- en technology update
door General Manager Bart Voet, werd stil gestaan bij de mijlpaal dat er een jaar is gewerkt zonder
noemenswaardige incidenten bij Shell Pernis. Vervolgens werd ingegaan op enkele technische vragen
naar aanleiding van de Social Performance Review, waaraan tijdens de vorige burenraadvergadering ruim
aandacht werd besteed.
Verder werd vanuit de werkgroep communicatie aangekaart hoe de Burenraad nog meer de achterban kan
betrekken bij wat er wordt besproken tijdens de vergaderingen. In het kader van een actievere profilering
worden de interviews en foto’s binnenkort op de website geplaatst en kunnen de Burenraadleden op eigen
initiatief de pers benaderen.
Op uitnodiging van B&W van Schiedam staat in november een tweede ontmoeting op de agenda met een
burenraaddelegatie. Bijzonder is dat voor maart 2014 een burenraadvergadering is gepland bij DCMR,
waar het overleg wordt gevolgd door een rondleiding in de meldkamer, zodat de leden wederom een
interessant kijkje kunnen nemen.

Sneak preview
Hoogtepunt van deze vergadering was het bezoek aan het Shell Safety Centre dat binnenkort wordt
geopend. Als ‘sneak preview’ kregen de burenraadleden uitleg over het belang van bewustzijn van risico’s
en gevaren tijdens het werk bij Shell Pernis in het splinternieuwe veiligheidscentrum. Gastheer Arno Hoornweg
gaf een rondleiding en toelichting op de diverse praktijkopstellingen. Hiermee kunnen bezoekers zelf ervaren
wat goed en fout is in verschillende nagebootste werksituaties, waarna een test volgt om te checken of men
risico’s herkent en erkent. De Burenraad was enthousiast over deze vorm van aanschouwend onderwijs en
kijkt al uit naar het bezoek aan DCMR.
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Veel vraag naar voedselpakketten voor de
Voedselbank in Spijkenisse
17/10/2013
Het verstrekken van de voedselpakketten aan
cliënten is voor Voedselbank Spijkenisse het
allerbelangrijkst. Op deze manier kunnen we
mensen écht helpen.
Ze willen echter niet dat mensen blijvend afhankelijk
zijn van een voedselpakket en evalueren de financiële
situatie regelmatig en streven ernaar dat mensen het op
termijn weer zelf kunnen. Een voedselpakket bestaat uit
twee veilingkratten per week die je kunt vergelijken met
twee boodschappentassen ter waarde van 25 euro. De inhoud van de kratten is geheel afhankelijk van het
aanbod. Voedselbank Spijkenisse koopt niets.
Daarom zijn de contacten met tuinders, de aardappelgroothandelaar, de schenkingen in de vorm van
materieel (zoals een bus en een vrachtwagen), de huurondersteuning voor het pand door gemeente
Spijkenisse en de gratis producten die binnenkomen via het DistributieCentrum van Albert Heijn in Pijnacker
zo belangrijk. Voedselbank Spijkenisse ontvangt deze goederen omdat de voorraad in het DistributieCentrum
groter is dan de vraag van winkeliers. De producten zouden anders vernietigd worden. Bij overvloed ruilen
de voedselbanken onderling eten zodat er bij te veel aanbod bij de één, toch niets behoeft te worden
weggegooid.
De Voedselbank begon bij de oprichting in 2005 met vijf voedselpakketten. Inmiddels staat de teller op
zevenhonderd en loopt jaarlijks op. De economische crisis heeft hier uiteraard mee te maken. De donatie
die Shell afgelopen december deed gaf Voedselbank Spijkenisse financiele ruimte om materialen te kopen.
De koffiecorner en kledinghoek zijn opgeknapt, het plafond is geverfd, de verlichting verbeterd, alsmede de
elektriciteit voor de koelinstallatie en de nieuwe vriescel.
Voedselbank Spijkenisse vindt het belangrijk om de zaken netjes voor elkaar te hebben. Ze moeten voldoen
aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit en Arbeidsinspectie. Ook aan de leveringen van Albert
Heijn zijn strenge voorwaarden verbonden. Voldoende koel- en vriescapaciteit is essentieel om voedsel
verantwoord te ontvangen en op te slaan. Dit geeft Voedselbank Spijkenisse de mogelijkheid om nóg meer
mensen in Spijkenisse te kunnen ondersteunen.
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Shell Pernis: 10 miljoen veilige uren
08/11/2013
Op vrijdag 8 november 2013 heeft Shell
Pernis een mooie mijlpaal bereikt: alle
medewerkers – Shell en aannemers – hebben
bij elkaar 10 miljoen uren veilig gewerkt. Dat
betekent dat bij Shell Pernis al meer dan een
jaar - sinds augustus 2012 – zich geen grote
persoonlijke ongevallen hebben voorgedaan;
gebeurtenissen als gevolg waarvan mensen
werktijd hebben moeten verzuimen.
Shell streeft naar Goal Zero: geen persoonlijke ongevallen
en geen lekkages. Shell Pernis is op de goede weg
maar heeft dat doel nog niet bereikt. Een laag onder de
zogenaamde verzuimongevallen, registreert Shell alle
gebeurtenissen waarbij een medische handeling moet
worden verricht en daar weer onder de lichte EHBO
gevallen.
Ook die incidenten nemen in aantallen af maar de teller staat nog niet op nul en dat is wel het streven.
Shell registreert en onderzoekt al deze gebeurtenissen om er van te leren en te verbeteren. Shell gaat
zelfs nog verder en bestudeert het onderliggende gedrag van mensen dat mogelijk kan leiden tot EHBO
behandelingen. Bijvoorbeeld of de werkplek goed is opgeruimd, of de risico’s in kaart zijn gebracht voordat
mensen aan de slag gaan, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en of iedereen de
juiste veiligheidstraining heeft gedaan.
Het doel is dat iedereen die door de poort komt om zijn of haar werk te verrichten aan het einde van de
dienst, weer veilig naar huis toe kan.
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‘Torenklus’ knap staaltje techniek op hoogte
15/11/2013
Shell Pernis heeft vier Hoog Vacuüm (HV)installaties. Onder vacuümcondities destilleren
deze units zware oliefracties en maken van
restproducten bruikbare grondstoffen.
Tijdens een grote najaarsonderhoudsstop ging ook een
van deze installaties uit bedrijf. Een risicovol en in het oog
springend karwei was de vervanging van het topdeel
van vacuümtoren.
Het bijzondere van deze ‘torenklus’ was dat Shell Pernis
pas krap vijf maanden voor de stop het besluit nam om de hele top te vervangen. In eerste instantie zou
slechts een smalle strook worden vernieuwd. Kijkend naar de totale kosten, bleek het interessanter de gehele
top te vervangen. Dit betekende een forse besparing op toekomstige inspectie- en onderhoudskosten.”

Diameter
Elimetal, de enige fabrikant die deze opdracht tijdtechnisch kon waarmaken, bouwde de nieuwe toren.
Sulzer tekende voor de inwendige onderdelen in de toren. Vóór fabricage werd de oude toren volledig
ingescand om, op die actuele situatie, de top van de nieuwe toren vervolgens volledig na te maken.
“De diameter van de oude toren en van het nieuwe
topdeel moest hetzelfde zijn. 14 oktober stond het nieuwe
topdeel op zijn plek. Een knap staaltje vakmanschap van
alle partijen die hierbij betrokken waren. De torenklus
werd zonder veiligheids- of kwaliteitsincidenten en binnen
budget afgerond.
Onstuimig herfstweer zorgde weliswaar voor twee dagen
vertraging, maar uiteindelijk is de fabriek succesvol opgestart
en produceerde op 6 november weer volgens specificatie.
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LEAN Flawless: Kwaliteit als tweede natuur
03/12/2013
Lean is een wereldwijd bewezen en toegepaste
verbetermethodiek die erop is gericht
werkprocessen te ontdoen van overbodige
handelingen, waste genoemd. ‘Flawless’
zorgt voor praktische waarborging van wat
al goed is en een beter bewustzijn daarvan
onder de mensen. LEAN Flawless richt zich op
het voorkomen van ballast. Shell Pernis heeft
goede voorbeelden en ideeën gebruikt uit
Moerdijk, Rheinland en Qatar.
Op de raffinaderij van Pernis gingen van eind september tot
midden november diverse fabrieken en installaties uit bedrijf
voor groot onderhoud. Centraal aan de basis van iedere

De Q captains v.l.n.r.: Peter Roelink,
Marjolein Woutersen (Site Flawless
Coordinator), Mark Kingdon, Bas van
der Heijden, Arnold Hes, Bert Kolk,
Cornee Uytdewilligen.

onderhoudsstop staan veiligheid, kwaliteit, planning en kosten. Naast het veilig en binnen de planning en kosten
uitvoeren van een onderhoudsstop moet het verbeterinitiatief zekerstellen dat de fabrieken in staat zijn foutloos, dus
zonder kwaliteitsincidenten, weer op te starten.

Tweede natuur
Tijdens het opleiden van nieuwe medewerkers ligt de nadruk van oudsher op veiligheid. In Pernis vinden we het
belangrijk om, bij iedereen die op het terrein werkt, Shell’s veiligheidsnormen, procedures en regels nog beter
tussen de oren te krijgen. Persoonlijke veiligheid is inmiddels voor iedere medewerker een tweede natuur. Dat
willen we ook voor kwaliteit. Tijdens of na de opstart komen nu nog te vaak lekkages voor. Dat heeft te maken met
onvoldoende kwaliteit in de uitvoering van de stop. Het voorkomen van lekkages is een speerpunt op site. Focus
op kwaliteit draagt ook rechtstreeks bij aan een betere procesveiligheid.

Q captains
Het proces richt zich op elf kritische factoren, de zogenaamde Q areas. Elk kwaliteitsaandachtsgebied kent een
Q captain die zijn eigen gebied uitdraagt en verantwoordelijk is voor en het up-to-date houden van de checklijsten
die in gebruik zijn bij het lopen van kwaliteitsrondes tijdens de stop. Hij ziet toe op training van degenen die
de rondes lopen. De Q captain zorgt ook al in de voorbereidingsfase voor de juiste opvolging van lijsten met
mogelijke tekortkomingen, zodat aandachtspunten in de werkvoorbereiding tijdig worden meegenomen.
Via een checklist wordt er naar kritische aspecten gekeken in hun specifieke aandachtsgebied. Hieraan worden
scores gegeven. gestructureerd via de checklist naar de kritische aspecten in hun specifieke aandachtsgebied en
geven daaraan een score. De score verschijnt op het overzicht met de belangrijkste kritische prestatie-indicatoren
en wordt vervolgens visueel gemaakt op grote borden voor de fabriek zodat iedereen kan zien waar Shell Pernis
staat op kwaliteitsgebied.
Natuurlijk zien en checken we niet alles. Shell Pernis vertrouwt ook op het vakmanschap van de mensen.
Door elkaar aan te spreken en zo veel mogelijk checks te doen, gaat de kwaliteit steeds meer leven.
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Uitgelicht burenraad Shell Pernis
17/12/2013
De laatste vergadering van 2014 op 16 december werd bijgewoond door vrijwel de
voltallige Burenraad. Naast vaste agendapunten als notulen en mededelingen, kwam
veel informatie op tafel. Peter Reuderink nam de honneurs waar voor Bart Voet. Hij gaf
een veiligheids- en technology update, waaruit bleek dat Shell er bijzonder veel aan
doet om incidenten en ongelukken verder terug te dringen.
De opening van het Safety Centre heeft het bewustzijn van veiligheid vergroot. Naar aanleiding van de
vraag van Dick Amesz waarop specifiek wordt gelet, bleken zowel het falen van leidingen, de kwaliteit
van onderhoud alsmede anticiperen op mogelijke problemen, de belangrijkste aandachtspunten. Op eigen
verzoek woonde Marina ‘d Engelbrouwer-Kolff de vergadering bij, die zich bij Shell internationaal bezig
houdt met social performance. Ze was enthousiast over het open karakter van het overleg.

Profilering
Als voorzitter woonde Kees van Pelt onlangs de officiële ingebruikname van de e-nose palen bij in de Botlek,
die zijn omgedoopt tot we-nose palen, daarmee de participatie van bewoners stimulerend. Hij refereerde
tevens aan het initiatief tot het Deltalinqs University College Safety Panel, dat recent onder voorzitterschap van A.
Rinnooy Kan van start ging als onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van veiligheid in de Botlek.
Besloten is vertegenwoordigers hiervan binnenkort uit te nodigen voor nadere uitleg en zo te volgen wat
het panel kan betekenen voor de Burenraad. Vervolgens gaf Kees toelichting op het platform Ons Hoogvliet
dat via de website www.onshoogvliet.nl communiceert met omwonenden. Als onafhankelijk voorzitter
van de Burenraad heeft hij een profiel aangemaakt waardoor geïnteresseerden de inspanningen en
vergaderverslagen van de Burenraad kunnen volgen. Een belangrijke stap op weg naar verdere profilering.
Tijdens de rondvraag vestigde Dick Amesz de aandacht op de website www.Rijnmondveilig.nl, waarop
meldingen van DCMR over onveilige situaties duidelijk staan omschreven. Minke van Tol blikte terug op een
geslaagde bijeenkomst met kinderen uit Pernis en Hoogvliet, waarbij de Voedselbank van Shell een bijdrage
ontving. Een mooi initiatief.
De leden van de Burenraad zijn uitgenodigd voor de officiële opening van het safety centre op 29 januari,
waaraan al informeel een bezoek werd gebracht. De volgende vergadering eind maart 2014 staat gepland
bij DCMR, waar na het overleg een bezoek aan de meldkamer op het programma staat. De Burenraad heeft
in 2013 bewezen op de goede weg te zijn en wil zich nadrukkelijker richten op communicatie. De prettige
samenwerking onderling en met Shell vormt daarbij de basis.
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Vrolijk kerstfeest voor Voedselbanken Pernis
en Hoogvliet
23/12/2013
Woensdag 11 december heeft Shell Pernis
kinderen van gezinnen aangesloten bij de
Voedselbanken Pernis en Hoogvliet uitgenodigd
om op het Shell Pernis kantoor kerst te vieren.
Op het progamma stond een voorstelling in kerstsfeer
van de Shellies, twee hilarische zussen die door middel
van proeven, liedjes, sketches en verhalen, de kinderen
enthousiast hebben uitgelegd hoe leuk techniek wel niet kan
zijn. Daarna overhandigde de Kerstman een cadeau aan
elk kind.

Kinderen genieten van het optreden van
de Shellies bij Shell Pernis (Foto Nico Kok)

Tevens kregen de voedselbanken een donatie van 2500
euro. Als bedrijf willen we graag een belangrijke rol spelen
in onze omgeving handelen als goede buur.

Cheque uitreiking Miranda Hulst Voedselbank Hoogvliet, de Kerstman,
Andre Romeyn - Shell Pernis, Ab de
Lange - Voedselbank Pernis, Rita Ypinge Voedselbank Hoogvliet (Foto Nico Kok)
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Incident Shell Pernis op 30 December 2013
30/12/2013
Op maandagavond 30 december is er rond 22:18 uur een lekkage van ethyleenoxide
ontdekt aan een leiding op Shell Pernis.
De leiding is ingeblokt en de autoriteiten zijn onmiddellijk geïnformeerd. De hulpdiensten zijn naar het
terrein gekomen. Om te verhinderen dat het vrijgekomen product zich kon verspreiden heeft de brandweer
waterschermen geplaatst. De vrijgekomen stof wordt opgelost in het water. Het water wordt opgevangen in
een tank op het terrein. Het effect is daardoor beperkt gebleven tot de onmiddellijke nabijheid van het lek
en heeft zich niet verder over het terrein of buiten het hek kunnen verspreiden. De situatie is nu stabiel. Shell
maakt samen met de hulpdiensten een plan van aanpak om het lek te dichten.
Bij de meldkamer van DCMR hebben zich – voor zover bekend – geen omwonenden met klachten gemeld.
Er hebben zich bij het incident geen persoonlijke ongevallen voorgedaan.
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