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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.
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Inschrijving geopend voor bustoer op
16 februari 2011
11/01/2011
Op woensdagmiddag 16 februari 2011 vindt er opnieuw een bustoer plaats over
het bedrijfsterrein van Shell Pernis.
Shell Pernis ontvangt jaarlijks veel bezoekers. Het gaat dan met name om bezoeken van scholen,
universiteiten, bedrijven, overheden of instellingen. Groepen die onze locatie bezoeken, krijgen een op
maat gemaakt programma. Zo krijgen ze een goed beeld van onze locatie.
Het gebeurt regelmatig dat omwonenden vragen naar de mogelijkheden om een kijkje achter de schermen
te nemen. Helaas is het voor ons onmogelijk om die individuele verzoeken te honoreren. Om toch aan die
verzoeken tegemoet te kunnen komen, zijn we van plan een soort mini open dagen te gaan organiseren
voor onze buren. Een nieuwe vorm van kennismaking met ons bedrijf, buiten de reguliere open dagen om,
speciaal voor onze directe buren.
Alle ‘buren’ van Shell Pernis worden uitgenodigd om zich voor de toer in te schrijven. Het gaat hierbij om
de dorpen/steden Pernis, Hoogvliet, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse, Rhoon en Poortugaal. Om u
zoveel mogelijk van dienst te zijn, zal er vanaf 14.45 uur een bus gereed staan bij metrostation Hoogvliet. U
kunt daar opstappen, waarna de bus u aan de voorkant van het Centraal Kantoor afzet.
Deze bus wordt tevens gebruikt voor de rondrit en zet u na afloop ook weer af bij metrostation Hoogvliet.
Het programma ziet er als volgt uit:
■■ Om
■■ (de
■■ Om

stipt 15.00 uur: vertrek bus naar Shell Pernis vanaf metrostation Hoogvliet
bus kan helaas niet wachten, houd u hier alstublieft voldoende rekening mee)
15.30 uur: melden bij de receptie en ontvangst in het Bezoekerscentrum van het Centraal Kantoor

waar de introductievideo over Shell Pernis wordt getoond
■■ Om

16.00 uur: start rondrit

■■ Om

17.00 uur: terug naar metrostation Hoogvliet, vertrek vanuit Poort 5

Helaas kunt u zich niet meer inschrijven voor deze rondleiding. De eerstvolgende bustoer wordt in
maart georganiseerd.
Wanneer u zich hiervoor wilt inschrijven, houdt u dan deze website in de gaten!
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Bustoer voor 16 februari a.s. ook al vol!
14/01/2011
Helaas zijn er geen plaatsen meer te reserveren voor de bustoer op woensdag 16
februari a.s.
Ook deze rondleiding over ons terrein is door de grote interesse binnen korte tijd volgeboekt.
Wilt u binnenkort toch ons terrein bezoeken?
Houdt u dan deze website in de gaten.
In maart zijn wij van plan opnieuw een rondleiding te organiseren.
Daarnaast komen de Open Chemie dagen eraan, later dit jaar.
Tot snel!
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Gezocht: enthousiaste jongeren
Open Dagen MBO
17/01/2011
Voor operatie en onderhoud zal er de komende jaren flink gerecruteerd gaan worden.
Er heerst echter nog steeds een tekort aan geschoolde arbeidsmarktbetreders. De recrutering kan dus alleen
succesvol zijn als we ervoor zorgen dat jongeren die vanuit het VMBO (soms HAVO) uitstromen ook kiezen
voor de juiste beroepsopleidingen.
Het is belangrijk voor scholieren om over de juiste informatie te beschikken om tot een goede keuze te
komen. Op die manier krijgt Shell Pernis uiteindelijk ook voldoende stagiaires. Shell Pernis en Moerdijk zijn
daarom vertegenwoordigd tijdens een groot aantal open dagen.

Shell Pernis
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari 2011 vinden de volgende open dagen plaats.
Scheepvaart en Transport College (STC) Brielle (oefenfabriek)
Voorlichting over procesoperator en diverse maintenance beroepen en opleidingen
Vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Kerkhoekstraat 1, 3232 AE Brielle
Zadkine Techniek Hoogvliet
Voorlichting over beroep en opleidingen tot procesoperator
Vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Hoefsmidstraat 41, 3194 AA Hoogvliet
Zadkine – Alexander (boven in de kantine)
Voorlichting met name gericht op diverse maintenance beroepen en opleidingen
Vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Prins Alexanderlaan 55, 3067 GB Rotterdam
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Shell Moerdijk
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari 2011 vinden de volgende open dagen plaats.
Markiezaat College Bergen op Zoom
Voorlichting over procesoperator en diverse maintenance beroepen en opleidingen
Vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Nobellaan 50, 4622 AJ Bergen op Zoom
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari 2011 vinden de volgende open dagen plaats.
Albeda College (ook wel RDM Campus)
Voorlichting over diverse maintenance opleidingen
(werktuigbouw, electrical en instrumentatie en opwekking & distributie)
Vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
Heijplaatstraat 21, 3089 JB Rotterdam (vanuit Rotterdam ‘centrum’ per boot bereikbaar zie website school)

9 | Archief Nieuws- en Media berichten Shell Pernis 2011

Naar inhoudsopgave

Bedrijf met 450.000 buren
27/01/2011
Shell Pernis verwerkt op steenworp van dichtbevolkte woonkernen zo’n 20 miljoen ton
ruwe aardolie per jaar.
Om dat te kunnen blijven doen investeert het bedrijf in een goede relatie met de buren.
Lees in dit artikel wat hiervoor nodig is.
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Voortdurend verbeteren binnen Shell Moerdijk
27/01/2011
In de afgelopen decennia zijn voortdurend verbeteringen doorgevoerd op het
chemiecomplex van Shell Moerdijk om de productieprocessen schoner, veiliger en
doelmatiger te maken.
Toch ziet General Manager Joke Driessen ruimte om de prestaties voortdurend verder te verbeteren.
Lees in dit artikel wat hiervoor nodig is.
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Uitverkochte burenbusrit
01/02/2011
Nodig je je buren uit om koffie te komen
drinken, komen ze met twee bussen vol!
Op die overweldigende belangstelling had ‘gastheer’
Shell Pernis niet gerekend maar natuurlijk was iedereen
van harte welkom.
Zo’n 120 buren uit de omliggende gemeenten van de
raffinaderij hadden zich – enthousiast geraakt door
advertenties in de huis-aan-huisbladen – via internet
aangemeld voor een bezoek aan buurman Shell Pernis.

Aankomst bij het Centraal Kantoor
van Shell Pernis

Allereerst werden de gasten in het bezoekerscentrum in
het Centraal Kantoor met koffie, frisdrank en wat lekkers verwelkomd waarna de introductiefilm werd
bekeken. Voorzien van een presentje nam iedereen vervolgens weer plaats in de bussen voor een uitgebreide
rondrit over het voor velen zeer indrukwekkende terrein.
Shell doet er alles aan om voor de ruim vierhonderdduizend mensen die rondom de site wonen een goede
buur te zijn. Deze bedrijfsbezoeken passen in de (Social Performance) plannen van Pernis om een goede
relatie met de naaste buren in stand te houden of zelfs te verbeteren.
Uit de spontane bedankjes na afloop van het bezoek valt te concluderen dat velen de uitnodiging om kennis
te maken met Shell op prijs hebben gesteld.
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Opstarten fabriek - mogelijke overlast
14/02/2011
De komende weken zal Shell Pernis één van haar fabrieken opstarten.
Dat kan gepaard gaan met overlast voor onze omwonenden in de vorm van een verhoogd fakkelaanbod.
‘Fakkelen’ is het beheerst en veilig verbranden van producten die tijdelijk niet verder verwerkt of opgeslagen
kunnen worden. Het is binnen de chemische en raffinage-industrie een beproefde methode om de veiligheid
te waarborgen.
Wij bieden bij voorbaat onze excuses aan voor de mogelijke overlast.
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De toekomst van energie, veiligheid en
projecten
16/02/2011
De agenda van de Burenraad Shell Pernis was op 31 januari jl. wederom
goed gevuld.
Naast een presentatie over Shell’s visie op de toekomst van energie en biobrandstoffen kwamen ook de
veiligheids- en milieucijfers aan bod.
Ook werd er stilgestaan bij bodemsaneringswerkzaamheden die Shell recentelijk gestart is op een klein deel
van het terrein. Tijdens reguliere metingen trof Shell verhoogde waarden aan in het grondwater aan de rand
van het terrein.
In overleg met de DCMR Milieudienst Rijnmond is toen een plan van aanpak voor de sanering van de bodem
overeengekomen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en zullen later dit jaar worden afgerond.
Tijdens de vergadering kon Shell ook weer positieve cijfers laten zien ten aanzien van de veiligheid,
het fakkelen, het aantal klachten en de havenincidenten.
Door de enorme drukte op het Shell-terrein in verband met onderhoud en bouwwerkzaamheden, zijn er
dagelijks 4000 medewerkers in actie. Dat desondanks het aantal ongelukken waarbij een behandeling van
een arts of verpleger nodig was in 2010 1,47 per miljoen gewerkte uren was, is het beste resultaat dat over
de afgelopen tien jaar is behaald.
De leden van de Burenraad luisterden ook vol interesse naar de presentatie van Shell’s energie
transitiemanager over de mogelijkheden en de uitdagingen met nieuwe vormen van energie en hoe
Shell daarmee om gaat.
De volgende vergadering van de Burenraad staat gepland voor maandag 28 maart 2011.
Meer informatie op: http://www.shell.nl/burenraad
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Stoomstoring Shell Pernis
21/02/2011
Momenteel wordt er door een stoomstoring gefakkeld op het terrein van Shell Pernis.
Hierdoor zijn er enkele fabrieken uit bedrijf genomen.
De stoomvoorziening wordt zo spoedig mogelijk hersteld.
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Veilig de wijken door
25/02/2011
Het project ‘Kindvriendelijke wijken’ (Kiwi) in
Hoogvliet zorgt ervoor dat kinderen voortaan
op een zo veilig mogelijke manier van A naar B
kunnen lopen.
Gekleurde stoeptegels markeren de route. Aangesproken door
het onderwerp droeg Shell Pernis graag een steentje bij aan
dit project.
De wens om de wijken in Hoogvliet kindvriendelijker te maken, vindt zijn oorsprong in een initiatief van de
gemeente Rotterdam.
Projectleider Ronald Bijnaar: “Er zijn dus meer deelgemeenten binnen Rotterdam op dit gebied actief maar
Hoogvliet is de eerste die het project nu kan lanceren.
Met het Kiwi-project willen we vooral bevorderen dat kinderen meer gaan bewegen en meer kennis opdoen.
Kennis die bovendien niet beperkt blijft tot de eigen speeltuin of woonwijk.”
“Kinderen zouden heel Hoogvliet moeten ontdekken. Maar als je de wijdere omgeving niet kent, durf je dit
misschien niet zo goed! Daarom hebben we een route bedacht waarmee kinderen - onder verantwoording
van ouders of begeleiders - op een zo veilig mogelijke manier naar de belangrijkste plekken in onze
deelgemeente kunnen lopen: van huis naar school, naar verschillende speelplaatsen, sporthallen, de
kinderboerderij, het centrum en weer terug naar huis natuurlijk.”
De vastgestelde, veilige route is helemaal nagelopen zodat deze met gekleurde stoeptegels - voorzien van
een ingebrand symbool - kon worden gemarkeerd en aangelegd.
Alle basisschoolleerlingen in de vijf deelnemende wijken van Hoogvliet-Noord, ontvingen op school een
envelop met uitleg over het project, plattegrond van de wijken en een keycord met wijkkaartjes. Ook de
ouders werden op deze manier geïnformeerd.
En tevens hangt er op iedere basisschool een grote plattegrond. De 22 speelplaatsen zijn voorzien van
vriendelijk ogende dierenfiguren - Zara de Zebra, Boris de Wolf, Bram de IJsbeer - op hoge palen die met
behulp van de wijkkaartjes gemakkelijk te vinden zijn.
Op 5 maart vond de feestelijke opening van het project plaats. Hierover volgt een video, dus houd deze
website in de gaten!
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Mogelijk stankoverlast door
onderhoudswerkzaamheden
15/03/2011
In de nachten van 18 tot 20 maart en de nachten van 26 tot 28 maart 2011 zijn er
geplande onderhoudswerkzaamheden aan het Shell Pernis fakkelsysteem.
De onderhoudswerkzaamheden aan het fakkelsysteem kunnen mogelijk stank veroorzaken in omliggende
gemeenten. Shell Pernis neemt voorzorgsmaatregelen om de stank zoveel mogelijk te beperken.
Op voorhand onze excuses voor de mogelijke overlast.
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Skills Masters: Operators en
Onderhoudstechnici gezocht!
18/03/2011
Momenteel zijn er veel vacatures voor operators en onderhoudstechnici, zowel voor
ervaren als jonge afstudeerders.
Wil je meer informatie? Kom dan naar Skills Masters in Ahoy. Het event vindt plaats van donderdag 24 tot
en met zaterdag 26 maart.
Ook dit jaar is Shell weer vertegenwoordigd door een team professionals om jongeren te interesseren voor
beroepen in de petrochemie.
Shell is te vinden bij stand 227 in hal 2, waar ook een leuk ‘Techniek Doe Plein’ is opgezet. Kijk voor meer
informatie op www.skillsmasters.nl! Bekijk hier het promotiefilmpje van twee collega’s: Karen de Lathouder en
Allard van Beek.
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Eerste gas voor Pearl GTL
24/03/2011
Woensdag 23 maart stroomt er voor het eerst gas naar de Pearl GTL-locatie
(Gas To Liquids) in Qatar.
Dit is een belangrijke stap voor de start van de productie. Pearl GTL, waarin Shell en Qatar Petroleum
samenwerken, zal een belangrijke bijdrage leveren aan groeiende wereldwijde vraag naar energie.
Pearl GTL laat Shell’s mondiale productie met bijna acht procent stijgen en wordt daardoor de belangrijkste
factor voor groei van het bedrijf in 2012. Pearl GTL heeft een productiecapaciteit van 260.000 vaten
olie-equivalent per dag. Het verschepen van de eerste GTL-producten (zoals synthetische diesel en kerosine)
gebeurt in de loop van dit jaar; volle productiecapaciteit wordt naar verwachting in 2012 bereikt.
De bouw van een fabriekscomplex voor de omzetting van het offshore gewonnen aardgas in vloeibare
brandstof, de zogeheten Gas To Liquids (GTL) in Qatar was een mega-investering voor Shell van ruim achttien
miljard dollar.
Het Shell laboratorium in Amsterdam heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de GTL
technologie op industriële schaal en werkt al sinds 35 jaar aan deze technologie.
Om de GTL ‘naar de markt’ te brengen, komen er op verschillende plaatsen inde wereld diverse
zogenoemde ‘GTL-hubs’. Die ontvangen de synthetische brandstof die wordt aangevoerd met schepen en
distribueren die – deels puur, deels gemengd – naar afnemers.
Momenteel worden Shell Pernis en Shell Europoort geschikt gemaakt als GTL-hub. Zo’n twintig procent van
de GTL-stroom – ongeveer een megaton per jaar – komt straks naar Europoort. Daar wordt het opgeslagen in
aangepaste, bestaande tanks.
Voor het verpompen van de GTL van Europoort naar Pernis wordt momenteel een systeem afgebouwd met
nieuwe pompen en een nieuw automatiseringssysteem. Pernis slaat de GTL ook eerst op, in twee tanks die
hiervoor worden hergebruikt, om het vervolgens te blenden (mengen) met diesel.
Het systeem maakt de pijpleiding ook geschikt voor tweerichtingsverkeer. Zodat Pernis het verkoopbare
eindproduct ook naar Europoort kan verpompen, waar het in schepen gaat voor export naar andere
landen in de wereld. Voor het verpompen van batches eindproduct naar Europoort krijgt Pernis eigen,
nieuwe pompen.
De constructiewerkzaamheden voor GTL-hub zijn in vergelijking tot het Pearl project, beperkt maar vormen
wel een heel essentieel onderdeel in het naar de markt brengen van GTL.
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Bustoer wegens grote interesse al vol!
31/03/2011
De bustoer die gepland staat op 13 april a.s. is wegens grote interesse al volgeboekt.
Het is ontzettend fijn om te zien dat er zoveel mensen zo massaal geïnteresseerd zijn in ons bedrijf.
Wanneer u dit keer buiten de boot valt dan bent u van harte uitgenodigd tijdens de Open Dag Chemie op
21 mei aanstaande. De inschrijving hiervoor opent snel.
Uiteraard volgt er snel weer een nieuwe bustoer na de open dag in mei.
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Uitreiking Goede Doelen Cheque
05/04/2011
In december 2010 deed voetbalvereniging SCO’63 uit Spijkenisse een aanvraag voor
een donatie uit de ‘Goede Doelenpot’ van Shell Pernis.
Deze aanvraag kwam via Shell Pernis-medewerker Ron Klaassen binnen bij de Goede Doelen Commissie.
De vereniging was dringend toe aan wasmachines om de wedstrijdkleding zelf te kunnen wassen. Daarnaast
waren de vrijwilligers van de jeugdteams dringend toe aan uniforme kleding.
Op 27 maart 2011 was het zover. Twee OR-medewerkers reikten een cheque uit ter waarde van € 5345,-.
Een groot deel van het bestuur van de voetbalvereniging was bij dit feestelijke moment aanwezig.
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Dag van de Chemie: Open Dag terrein
Shell Pernis
12/04/2011
Op zaterdag 21 mei wordt weer de nationale Dag van de Chemie georganiseerd.
In Hoogvliet doen Shell Pernis, Momentive en Shin-Etsu PVC B.V. mee aan deze open dag. U bent welkom
van 9.15 – 17.30 uur.
Shell Pernis vervaardigt zeer uiteenlopende basischemicalien die olie als basis hebben. Momentive maakt op
basis van olieproducten onder andere epoxyharsen, voor producten zoals verf, sportartikelen en printplaten.
Shin-Etsu maakt Polyvinylchoride (PVC),een veelzijdige plasticsoort, dat onder andere gebruikt wordt in
raamkozijnen, profielen en buizen.
Hoe meldt u zich aan?
De inschrijving is helaas gesloten. Houdt u deze pagina in de gaten voor de maandelijkse bustoer over het
terrein (open inschrijving).
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Zwembad ‘t Molengors in Zuidland neemt
pannaveld in gebruik
27/04/2011
Een mooiere dag konden bezoekers van zwembad
’t Molengors in Zuidland zich niet wensen.
Een stralende zon, veel kinderen en ouders en enkele leden van
de goede doelencommissie Pernis waren op 23 april aanwezig
bij de opening van het zwembad ‘t Molengors in Zuidland.
Daar werd tevens het door Shell gesponsorde pannaveld in
gebruik genomen.
Het zwembad dreigde enkele jaren geleden te moeten sluiten.
Bewoners van Zuidland sloegen de handen in elkaar en namen het zwembad in eigen beheer.
Inmiddels zijn zo’n 150 vrijwilligers betrokken bij het reilen en zeilen van het zwembad. Zo ook Shell-collega
Peter Buitendijk.
Hij vroeg bij de goede doelencommissie een donatie aan voor de aanschaf van een pannaveld voor de wat
oudere jeugd.
Na het hijsen van de vlag sprongen de kleintjes met ouders het zwembad in, de oudere jeugd speelde hun
eerste potje panna.
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Werkzaamheden aan fakkelinstallatie
28/04/2011
Momenteel vinden er werkzaamheden plaats aan één van onze fakkelinstallaties.
Binnenkort beginnen medewerkers op verschillende hoogtes met werkzaamheden aan de installatie met
behulp van ‘rope access’ (abseilen) en werkplatforms.
Om die medewerkers te beschermen tegen hittestraling – als gevolg van onbedoeld fakkelen – is er op
105 meter hoogte een water ringleiding aangelegd.
Deze ringleiding kan bij het fakkelen dienen als ‘waterschild’. Medewerkers kunnen zich op die manier
verplaatsen naar veilig gebied.
Op vrijdag 29 april wordt dit systeem getest, waarna het tot het einde van de werkzaamheden standby blijft
staan.
De werkzaamheden zorgen mogelijk voor ongebruikelijke situaties (water rondom de fakkel).
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Open Dag Chemie: Shell Amsterdam heeft nog
plaats!
13/05/2011
Op 21 mei vindt de landelijke Open Dag Chemie plaats.
Zowel voor Shell Pernis als Shell Moerdijk is de inschrijving hiervoor inmiddels gesloten.
Wilt u toch nog een Shell locatie bezoeken, dan kunt u nog terecht bij het Shell Technology Centre
Amsterdam (STCA, laboratorium).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communications-STCA@shell.com.
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Roeien met de riemen die je krijgt
16/05/2011
Dat is Roeivereniging WSV Binnenmaas in
Mijnsheerenland vast en zeker van plan.
Collega Peter Alewijn, samen met zijn zoon en dochter
actief lid van de vereniging, diende een verzoek in bij de
Goede Doelencommissie van Shell Pernis. De roeiboten
waren hard toe aan nieuwe riemen.
Met een donatie van € 4.600,- konden de oude, houten
riemen vervangen worden door lichtgewicht kunststof
riemen. General Manager van Shell Pernis, Hans van
Scherpenzeel, overhandigde tijdens een gezellig samenzijn
op 7 mei jl. de cheque. De nieuwe, rood-gele riemen zijn
inmiddels in gebruik genomen.
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Shell Pernis in Goedemorgen Nederland Radio 1
18/05/2011
In de week van 16 mei had de KRO in Goedemorgen in Nederland een
reportageserie over het belang van ruwe aardolie in ons dagelijks bestaan.
Daarbij deed verslaggever Marcel Dekker ook de raffinaderij van Shell in Pernis aan. Shell woordvoerder
Wim van de Wiel leidde hem rond en legt uit wat het belang is van ruwe aardolie in de Rotterdamse haven
en welke rol Shell daarin vervult.
Via deze link kunt u de reportage beluisteren
http://www.shellvmsdownload.com/clientdownload.asp?id=40356&u=83&c=16.
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Ruim 2000 bezoekers op Dag van de Chemie
23/05/2011
Vandaag bezochten vele belangstellenden de grote en technologische hoogwaardige
productielocaties van Shell in Pernis en Moerdijk.
In het kader van de landelijke dag van de chemie heetten de medewerkers van Shell hun naaste buren van
harte welkom. De Open Dag stond, met mooie en leuke activiteiten, geheel in het teken van chemie.
Shell Moerdijk had ‘full house’ met 750 belangstellenden; bij Shell Pernis kwamen een kleine duizend
bezoekers een kijkje nemen. Met het thema ‘Chemie is overal’ probeert de chemische industrie de invloed
van chemie op het moderne leven duidelijk te maken. Van gezondheidszorg tot voeding, van transport tot
mobiele telefonie, het is allemaal ondenkbaar zonder toepassing van chemische technologie.
De Open Dag is een van manieren waarop Shell aan haar buren wil laten zien wat het doet en op wat
voor manier. Chemische bedrijven en instellingen zijn voor velen een onbekende en voor sommigen zelfs een
beetje mysterieus. En zoals dat gaat met onbekende dingen, het maakt de sector bij sommigen onbemind.
“Volledig onterecht”, zeggen Joke Driessen en Hans van Scherpenzeel, respectievelijk General Manager van
Shell Moerdijk en Shell Pernis.
“Het lijkt erop dat het beeld langzaamaan begint te kantelen maar we hebben nog steeds te maken met
weinig kennis over onze industrie. Daarom is het zo belangrijk dat we mensen toelaten op onze locaties om
te laten dat er niets mysterieus aan onze processen is. Dat we dankzij innovatie en de nieuwste technologie
veilig en schoon werken en dat we niet alleen bijdragen aan de economie in de regio maar dat onze
producten van groot belang zijn voor iedereen in onze samenleving.”
Zelf ontdekken
Door kleinschalige proefjes te doen in het laboratorium zoals bijvoorbeeld
zelf haargel maken, of met behulp van droogijs ballonnen opblazen, konden
jong en oud zelf aan de slag met processen en op die manier ervaren dat
chemie interessant en eigenlijk gewoon heel leuk is. Vanzelfsprekend werden
de bezoekers op deze zonovergoten zaterdag deskundig bijgestaan door
enthousiaste Shell medewerkers.
Op Pernis was een high tech game tafel ingericht waar door middel van
een geavanceerde game een productieproces werd gesimuleerd. Via een Shell Ecomarathon simulator
konden bezoekers zelf proberen zo veel mogelijk kilometers op een liter benzine te rijden. Daarnaast
konden de bezoekers de installaties van nabij bekijken via een terreinrondrit en controlekamers en
werkplaatsen bezoeken. Op Shell Moerdijk presenteerden de huisaannemers zich op een minibraderie. Zo
kregen de enthousiaste gasten inzicht in de wereld achter de hekken en slagbomen die normaal voor hen
gesloten blijven.
Naast Shell Pernis en Shell Moerdijk deed ook het Shell Technology Centre in Amsterdam mee aan de Dag
van de Chemie. Met zo’n vijfhonderd bezoekers was ook hier de belangstelling groot. Shell in Nederland
ontving vandaag ruim 2000 bezoekers.
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Operator Erik Kruik gisteren bij Wakker
Nederland Ochtendspits
31/05/2011
Op 30 mei ontving proces operator Erik Kruik van Shell Pernis verslaggever Ardy
Stemerding van de nieuwe publieke omroep WNL (Wakker Nederland).
In het programma probeert Erik in heel korte tijd uit te leggen wat het werk van proces operator inhoudt.
Het bezoek vond plaats in een serie waarin Ochtendspits aandacht besteedt aan vroege beroepen.
Erik blijkt geen angst voor camera en microfoon te hebben en vertelt op natuurlijk wijze in het kort iets over
de controlekamer en een deel van de fabriek. Volgens kijkcijferonderzoek werd het programma ondanks het
vroege uur door zo’n 150.000 kijkers bekeken!
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VIDEO: Open Dag van de Chemie
24/06/2011
In het kader van de landelijke dag van de chemie, eind mei, ontvingen medewerkers
van Shell bijna 2000 bezoekers.
Shell Moerdijk had ‘full house’ met 750 belangstellenden; bij Shell Pernis kwamen een kleine duizend
bezoekers een kijkje nemen.
Met het thema ‘Chemie is overal’ probeert de chemische industrie de invloed van chemie op het moderne
leven duidelijk te maken. Van gezondheidszorg tot voeding, van transport tot mobiele telefonie, het is
allemaal ondenkbaar zonder toepassing van chemische technologie.
De Open Dag is een van manieren waarop Shell aan haar buren wil laten zien wat het doet en op wat
voor manier. Chemische bedrijven en instellingen zijn voor velen een onbekende en voor sommigen zelfs een
beetje mysterieus.
Bekijk de video hier.
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Even voorstellen: Thom Cataldi
24/06/2011
“Ik ben Thom Cataldi, 20 jaar, woon in Delft en loop stage op de afdeling
Communicatie bij Shell Pernis.”
“Op zaterdag 21 mei vond de Open Dag van de
Chemie plaats. Een gebeurtenis waarbij we in Pernis
zo’n duizend bezoekers ontvingen. Als stagiair heb ik
geholpen dit event te organiseren. Mijn ondersteuning
aan de open dag dient als afstudeerstage voor de
driejarige HBO-opleiding Hotel- en Eventmanagement die
ik aan Hogeschool TIO in Rotterdam volg. In september
hoop ik mijn studie af te ronden.”
Hoe ben je bij Shell terechtgekomen?
“Via evenementenorganisatie Co Solo - die de
jaarlijkse jubilarissenavond voor Shell organiseert - kwam ik vorig jaar in contact met Shell. Ik zocht een
afstudeerstageplaats en Shell was op zoek naar iemand die kon helpen bij de organisatie van de open dag
op 21 mei.
Wat in eerste instantie als grap begon, kreeg in februari van dit jaar een serieus vervolg. Ik ben, onder
leiding van mijn stagecoach, bijna fulltime beziggeweest met de organisatie van de open dag. Inmiddels ben
ik druk bezig met het schrijven van mijn afstudeerscriptie. In overleg en met toestemming van de hogeschool
zijn mijn afstudeeronderzoek en bijbehorende probleemstelling direct gekoppeld aan de open dag als event.”
Wat komt er zoal kijken bij de organisatie van zo’n dag?
“Er moet een draaiboek worden geschreven, je overlegt met verschillende partijen, je hebt contact met
afdelingen op site, je organiseert meetings, er moest een busschema komen en de busroute moest worden
bepaald. Vooral dat busschema was een enorm gepuzzel.
Bijna duizend gasten moesten binnen twee uur een bezoek aan het laboratorium en een controlekamer
brengen en een rondrit maken over het terrein. Verder hebben we verschillende advertenties geplaatst in huisaan-huisbladen, persberichten geschreven, zijn er gadgets voor de bezoekers verzonnen en besteld en was
er overleg met de diverse vrijwilligers.
Uiteindelijk moesten alle aanmeldingen in de computer verwerkt worden; een hele klus. En vergeet het contact
met mede-organisatoren Momentive, het vroegere Hexion, en ShinEtsu niet. Ook dat kostte de nodige tijd.”
En, was de dag een succes?
“Nou en of. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Ik vond het erg leuk en interessant om
vanaf het begin betrokken te zijn geweest en op de dag zelf te zien dat alles wat je van te voren bedacht
hebt, in de praktijk ook klopt. Daar heb ik veel van geleerd.”
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Bart Voet benoemd tot General Manager
Shell Pernis
06/07/2011
Met ingang van 1 oktober 2011 is Bart Voet benoemd
tot de nieuwe General Manager van Shell Pernis.
Op die datum neemt bij die rol over van Hans van Scherpenzeel,
die per 1 november met pensioen gaat. Bart Voet is de voormalige
manager South African Petroleum Refineries (Pty) Ltd (SAPREF).
Daarvoor deed Bart ervaring op in verschillende productiefuncties.
Tijdens zijn carrière heeft hij gewerkt in Oman, Nederland, de US,
de UK, Nigeria, Australië, en Zuid-Afrika.
Hans van Scherpenzeel, de huidige General Manager Shell Pernis,
gaat per 1 november 2011 met pensioen. Gedurende zijn loopbaan van 34 jaar binnen Shell, werkte
Hans in verschillende disciplines zoals technologie, operatie en regionale ‘supply en planning’ in Nederland,
Kenia, Denemarken, Zweden en Duitsland.
Hans vervulde verschillende functies bij Shell Pernis en enkele leidinggevende functies waaronder die van
General Manager Sweden’ en ‘Sweden Country Chair en ‘General Manager Rheinland’ voordat hij zijn
huidige functie op Pernis op zich nam.
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New Recruits aan de slag bij Shell Pernis
en Moerdijk
11/07/2011
Op dinsdag 14 juni gingen bij zowel Shell Pernis als Moerdijk nieuwe medewerkers
aan de slag.
Een impressie van de speciaal georganiseerde dag bij Shell Pernis.
In Moerdijk zag het programma er hetzelfde uit.
Bekijk de video hier.
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Tanks Shell Pernis gesloopt
20/07/2011
Weggebruikers van de ‘fly over’ van de Vondelingenweg is het misschien al
opgevallen: enkele grote opslagtanks zijn daar vanaf maart gesloopt in samenwerking
met huisaannemer Meuva.
De tanks werden al sinds 1995 niet meer gebruikt en
stonden sindsdien op de lijst om gesloopt te worden.
Het project wordt eind deze week afgerond.
De sloop van de tanks stond al die jaren niet hoog op
de prioriteitenlijst waardoor het lang duurde voordat
aan de omvangrijke klus werd begonnen. De huidige
hoge staalprijs maakte het een goede periode om te
starten, waardoor de klus uiteindelijk kostenneurtraal kon
worden opgeleverd.

Directeur Meuva, Mels Jongeneel, voor
de gesloopte tanks.

Een gemiddelde tank is gemaakt van maar liefst 350 ton
staal. De sloop moet daarom vakkundig, dus door een ervaren sloopbedrijf, worden aangepakt.
Ook de veiligheidseisen maken de klus bijzonder. Zo mag er niet met open vuur worden gewerkt, waardoor
de tanks moesten worden ‘weggeknipt’. Er wordt een begin gemaakt met een opening in het dak, waarna
de rest van de tank stukje bij beetje wordt ‘weggeknabbeld’.
In de opdrachtomschrijving wordt uitgebreid aandacht besteed aan het veiligheidsaspect. Hierin moeten
alle risico’s omschreven worden, waardoor zeker kan worden gesteld dat de aannemer deze risico’s kan
uitsluiten. Er is een uitgebreid proces aan vooraf gegaan.
Sloper Meuva heeft inmiddels veel ervaring met sloopwerk en de strenge veiligheidsvoorschriften binnen
Shell Pernis.

Op de planning staat nog de sloop van de luifel van Poort 2 en een oud kantoorgebouw op het terrein.
De planning is om dit voor het eind van het jaar af te ronden.
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Wereldhavendagen 2011 succesvol verlopen
07/09/2011
Het was 2, 3 en 4 september alweer de 34e keer dat de Wereldhavendagen
plaatsvonden in het centrum van Rotterdam.
Hierbij worden traditiegetrouw alle facetten van de haven aan de bezoeker getoond. Haven en stad
zijn in Rotterdam nauw met elkaar verbonden. Bezoekers worden op een informatieve en ludieke manier
geïnformeerd over wat er in de haven gebeurt.
Shell Pernis opent jaarlijks haar poorten voor vele geïnteresseerde bezoekers. Er werden zowel
Nederlandstalige als een Engelstalige rondleiding verzorgd. Opnieuw reden volle bussen af en aan.
De gezelschappen waren ook dit jaar weer zeer divers: onder andere onze buren, geïnteresseerde technici,
gepensioneerden en werknemers die met familie Shell Pernis bezochten.
Onder een stralende zon vertrokken de bezoekers per bus vanaf de Wihelminapier in Rotterdam richting
Shell Pernis. Vervolgens werd er eerst in het Centraal Kantoor koffie gedronken alwaar de Shell Pernis film
getoond werd.
Daarna was er nog gelegenheid om vragen te stellen en te ruiken aan stenen waaruit de olie wordt
gewonnen. Bij het verlaten van het Centraal Kantoor kreeg men een aandenken om vervolgens het bezoek af
te ronden met een rondrit over het terrein.
Tijdens de rondrit werd er uiteraard veel aandacht besteed aan de Petroleumhavens, gasgestookte fornuizen,
PER+ en de bouw van de nieuwe HDS-6. En net als ieder jaar was het ritje met de bus onder de hoge
schoorsteen door een indrukwekkend moment voor de bezoekers.
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Bustoer voor alle ‘buren’ van Shell Pernis
12/09/2011
Op woensdagmiddag 5 oktober 2011 vindt er opnieuw een bustoer plaats over het bedrijfsterrein van Shell
Pernis. Shell Pernis ontvangt jaarlijks veel bezoekers. Het gaat dan met name om bezoeken van scholen,
universiteiten, bedrijven, overheden of instellingen. Groepen die onze locatie bezoeken, krijgen een op maat
gemaakt programma. Zo krijgen ze een goed beeld van onze locatie.
Het gebeurt regelmatig dat omwonenden vragen naar de mogelijkheden om een kijkje achter de schermen
te nemen. Helaas is het voor ons onmogelijk om die individuele verzoeken te honoreren. Om toch aan die
verzoeken tegemoet te kunnen komen, zijn we van plan een soort mini open dagen te gaan organiseren
voor onze buren. Een nieuwe vorm van kennismaking met ons bedrijf, buiten de reguliere open dagen om,
speciaal voor onze directe buren.
We gaan verder met een nieuwe opzet, waarbij alle ‘buren’ van Shell Pernis worden uitgenodigd om zich
voor de toer in te schrijven. Het gaat hierbij om de dorpen/steden Pernis, Hoogvliet, Schiedam, Vlaardingen,
Spijkenisse, Rhoon en Poortugaal. Om u zoveel mogelijk van dienst te zijn, zal er vanaf 14.45 uur een bus
gereed staan bij metrostation Hoogvliet. U kunt daar opstappen, waarna de bus u aan de voorkant van het
Centraal Kantoor afzet. Deze bus wordt tevens gebruikt voor de rondrit en zet u na afloop ook weer af bij
metrostation Hoogvliet.
Het programma ziet er als volgt uit:
■■ Om
■■ (de
■■ Om

stipt 15.00 uur: vertrek bus naar Shell Pernis vanaf metrostation Hoogvliet
bus kan helaas niet wachten, houd u hier alstublieft voldoende rekening mee)
15.30 uur: melden bij de receptie en ontvangst in het Bezoekerscentrum van het Centraal Kantoor

waar de introductievideo over Shell Pernis wordt getoond
■■ Om

16.00/16.15 uur: start rondrit

■■ Om

17.00/17.15 uur: terug naar metrostation Hoogvliet, vertrek vanuit Poort 5

U kunt zich inschrijven door dit formulier in te vullen en op te sturen.
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Burenraad Shell Pernis krijgt nieuwe voorzitter
20/09/2011
De Burenraad van Shell Pernis heeft een nieuwe voorzitter.
Kees van Pelt heeft gisteravond tijdens een reguliere vergadering van de Burenraad de
voorzittershamer overgenomen van Anja Latenstein. Latenstein was sinds 2007 voorzitter
van de Burenraad. In verband met haar drukke werkzaamheden als burgemeester van
Rijnwoude besloot zij de voorzitterstaak over te dragen.
Kees van Pelt woont in Hoogvliet en was daar jarenlang voorzitter van de deelraad.
“Het is voor mij een uitdaging om in een bewezen instituut als de Burenraad van Shell
het voorzitterschap op mij te mogen nemen.
Met een positief-kritische houding gevoed door onze achterban uit de omliggende gemeenten die we
vertegenwoordigen zullen wij Shell Pernis blijven volgen in al zijn activiteiten, zegt Kees van Pelt.”
General manager Hans van Scherpenzeel nam voor het laatst deel aan de vergadering.
Hij gaat per 1 november aanstaande met pensioen. Zijn opvolger Bart Voet is inmiddels gestart.
De Burenraad is een georganiseerd overleg tussen omliggende gemeenten en Shell Pernis. De Burenraad is
actief sinds 1998.
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Roetloos fakkelen straks een koud kunstje
28/09/2011
Binnen Shell Pernis wordt momenteel gewerkt aan het Fakkel Improvement Project (FIP).
Behalve renovatie van de fakkelconstructie is de aanleg van een nieuwe 10”-stoomleiding minstens zo
belangrijk. Hiermee kan namelijk de toevoer van stoom worden vergroot waardoor voortaan roetloos kan
worden gefakkeld. De duizelingwekkende hoogten waarop deze klus wordt uitgevoerd en de manier waarop
dit gebeurt, zijn ronduit uniek en spectaculair te noemen.
Alles is groot aan het FIP. Het omvat groot onderhoud waarvoor grote kranen nodig zijn, er wordt gewerkt op
grote hoogtes en daarmee zijn ook de risico’s groot. Zo ook de belangen want wanneer het project eenmaal
is afgerond, voldoet de raffinaderij ook aan de strenge eisen die de overheid stelt. Fakkelen met roet is nu
eenmaal maatschappelijk ongewenst en een goede relatie met de buren een groot goed.
Meer stoom
“Deze fakkelinstallatie was toe aan vernieuwing, zo bleek uit inspectie”, stelt Henk Hage die als Operationeel
Projecten Coördinator dit project begeleidt en support.
“De fakkelframeconstructie, waarin de ‘risers’– de 125 meter hoge zwarte fakkelpijpen - verankerd staan,
wordt gerenoveerd en verstevigd. Alle werkzaamheden tot op een hoogte van 54 meter werden met
behulp van een stelling uitgevoerd. Daarnaast hebben we tijdelijk gebruikgemaakt van een kraanbak. Om
daadwerkelijk alle uithoeken van de frameconstructie voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden te kunnen
bereiken, is een speciaal ‘rope access’-team van Firma Hertel ingehuurd om dit gespecialiseerde werk veilig
en verantwoord uit te voeren. Hertel maakt daarbij gebruik van mobiele platforms.”
Met drie koolwaterstoffakkelrisers en één H2S-riser, ook wel zuurfakkel genoemd, is de afdeling Refinery
Watertreatment, Flaring & Hycon fakkelbeheerder van de zogenoemde ‘fakkelplot’ die meerdere
fabrieken dient.
Hage: “De fakkelringleiding die over de raffinaderij loopt en waarop alle fabrieken zijn aangesloten, komt uit
op deze fakkelinstallatie. De afgassen van alle fabrieken gaan door de fakkelrisers heen en worden bovenin
– via de branders in de fakkeltips – uiteindelijk verbrand. Om roetvorming tegen te gaan, wordt stoom
geïnjecteerd. Met de nieuwe 10”-stoomleiding die naar de fakkelplot wordt aangelegd, kan er meer stoom
naar de fakkel worden gezet waarmee roetloos fakkelen straks een koud kunstje is.”
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Bewustwording sleutel tot rendabele
energiebesparende innovaties
06/10/2011
Energie-experts bieden directies interessante keuzes in tijden van financiële turbulentie.
Tijdens het openingsdebat van Energie2011 spraken vandaag 120 energie-experts en energiemanagers
over geld verdienen met energie besparen. De conclusie van deze bijeenkomst, genaamd Energy Future
Circle, luidde dat investeren in energiebesparing juist in tijden van financiële turbulentie een interessante
keuze is. Om deze boodschap kracht bij te zetten, overhandigde dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske om
vijf voor twaalf een vijftal aanbevelingen aan Chris Rutten, voorzitter van de Kamer van Koophandel
Zuidwest-Nederland. Met deze symbolische handeling werd de zevende editie van de Energievakbeurs
officieel geopend.
De Energy Future Circle, onderdeel van het Energy Future programma, richtte zich met het thema verdienen
met energiebesparing op de (zware) industrie en de gebouwde omgeving in Nederland. Ondanks dat
Nederlandse bedrijven toegang hebben tot direct inzetbare energie-innovaties, vindt drie kwart van het
aanwezige publiek dat bedrijven te afwachtend zijn als het gaat om het investeren in energie besparen.
In de top 5 aanbevelingen die tot stand kwam tijdens deze Energy Future Circle worden bewustwording
en het betrekken van medewerkers genoemd. Vooral het direct zichtbaar maken van de effecten van
energiebesparende maatregelen wordt als noodzakelijk gezien. “Energiebesparing gaat bij ons pas echt
goed werken als de operators in de raffinaderij de effecten meteen op hun beeldscherm zien,” aldus Frans
Dumoulin, technology manager van de Shell raffinaderij in Pernis. Gerard Wortman, senior projectleider
duurzame huisvesting bij de Rijksgebouwendienst, stelt vervolgens dat de huidige energiebesparende
maatregelen in de gebouwde omgeving nu vooral gericht zijn op het object zelf, maar dat maatregelen
effectiever worden als deze op gebiedsniveau worden ingezet.
Douwe Faber, directeur van Ekwadraat, ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse
overheid. “De gisteren door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangekondigde
‘Green deals’ zijn interessant, maar wanneer de overheid hier een consistent beleid aan toevoegt gaat de
markt pas echt aan de slag.” Chris Rutten, die namens de Kamer van Koophandel de top 5 in ontvangst nam,
onderschrijft het belang van bewustwording bij het Nederlandse bedrijfsleven. “Innovatie is een onmisbare
schakel in het gebruik van duurzame energie. Als Kamer van Koophandel ondersteunen wij daarom startende
ondernemers op het gebied van innovatief energiegebruik. Wij informeren hen over maatregelen die zij
kunnen nemen om energie te besparen en daarmee geld te verdienen.”
Top 5 aanbevelingen
1.

Toepassen van duurzame energie

2.

Bewustwording genereren en medewerkers betrekken

3.

Zichtbaar maken van energie besparen

4.

Dubbele beglazing

5.

Uitwisselen – opslaan van energie
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Energy Future Circles
Onder leiding van Jan Douwe Kroeske gaan (energie-)experts met elkaar en het publiek in gesprek over de
toekomst van energie. Hierbij staan de laatste technologische innovaties en ontwikkelingen op het gebied van
energie centraal.
Tijdens deze interactieve bijeenkomsten, die plaatsvinden op beurzen en congressen in heel Nederland, stemt
het aanwezige publiek op stellingen en reageren de experts op de uitkomsten. De Energy Future Circle is
een onderdeel van het Energy Future programma, een initiatief van Shell Nederland. Dit programma is voor
iedereen die geïnteresseerd is in de huidige en toekomstige energievoorziening en bestaat uit de website
Energyfuture.nl, de informatieve film ‘Energy Future’, de Energy Mixer en de Energy Future Circles.
Energie2011, de vakbeurs voor optimaal besparen
Als nationale vakbeurs richt Energie2011 zich op energie besparen in de breedste zin van het woord.
Tijdens de driedaagse beurs worden oplossingen aangedragen op het gebied van inkoop van energie,
het terugdringen van energiegebruik, toepassing van duurzame energie en energiebeheer voor industrie en
gebouwde omgeving, en slimme inkoop van energie.
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Ed Wijbrands, technisch adviseur op het water
06/10/2011
“Ik ken elke kiezel van de Rijn”
Waterwegen zijn de rode draad in leven en werk van Ed Wijbrands. Als Marine Technical Adviser bewaakt
hij samen met zijn team de veiligheid van binnenvaarttankers en depots in Europa. Nog drie maanden,
dan zwaait hij af. “De dynamiek op rivieren heeft me altijd geboeid.” Noem een rivier ergens ter wereld,
en Ed Wijbrands wil er op gevaren hebben. “Al is het in een aggenebbisj bootje”, voegt hij er aan toe.
Het gesprek is dan al een tijdje op gang en gaat over Wijbrands’ reislust. Op zijn lijstje bevaren rivieren
staan niet de minste: de Amazone, de Mecong, de Jangtsekiang, de Mississippi, en niet te vergeten de Rijn.
Wijbrands: “Als mijn vrouw en ik op vakantie gaan, wil ik altijd water zien. Ze grapt wel eens: Zelfs als Ed
een plasje ziet, wil hij ervoor stoppen.”
Niet voor niets gaat het over vakantiereizen. Nog drie maanden, dan zwaait Wijbrands (61) na 32 jaar
trouwe dienst af bij Shell. Tijd om terug te blikken, maar ook om een blik vooruit te werpen. “Ik stop niet
omdat ik dit werk niet meer leuk vind. Ik stop omdat ik zo graag andere dingen met mijn tijd wil doen”, zegt
hij. Wijbrands kijkt terug op een dynamische baan als Marine Technical Adviser bij Shell Trading. Hij en zijn
team van vijf inspecteurs bewaken onder andere de kwaliteit van binnenvaarttankers, die, onder contract
van Shell, minerale oliën vervoeren over de Europese binnenwateren. Ook de laad- en losplaatsen waar die
tankers aanleggen staan onder het voortdurende veiligheidstoezicht van het team, dat opereert vanuit Pernis.
In de binnenvaartbranche is de afgelopen jaren erg veel veranderd, memoreert Wijbrands, en hij heeft
een groot deel van die verandering helpen vormgeven. De grootste omslag is wel de invoering door Shell
in 2008 van ‘Kwaliteitstonnage’. Dat is een set regels en richtlijnen die de veiligheid op en om het vervoer
van olie over binnenwateren moet vergroten. Misschien wel de meest ingrijpende maatregel is dat Shell
per 1 januari 2010 alleen nog dubbelwandige tankers inhuurt. Shell loopt daarmee vooruit op Europese
regelgeving, die dit pas per 2018 voor olieverladers verplicht stelt. Toen Shell in 2006 de veiligheidsplannen
openbaar maakte, viel die boodschap veel ‘contractors’ rauw op hun dak, weet Wijbrands nog. Het
betekende voor sommige binnenvaarders dat ze niet meer voor Shell konden varen, tenzij ze grote
investeringen deden om aan de veiligheidseisen te voldoen. Wijbrands: “Op vergaderingen liepen de
emoties hoog op. Die mensen waren vaak kapiteins op hun eigen schip. Dan weet je wel wat dat betekent.”
Maar Wijbrands verstaat de taal van de binnenvaartschippers. “Die contractors vinden het belangrijk dat je
hun taal spreekt. Het is een dynamische wereld, maar ook gesloten, behoudend. Ik zit op hun frequentie.”
Voordat hij bij Shell aan boord stapte, was Wijbrands zelf kapitein op een binnenvaarder. “Ik ken elke
kiezel van de Rijn”, zegt hij. Achteraf gezien is het niet meer dan logisch dat hij in de scheepvaart terecht
kwam. Zijn vader, zijn grootvader, zijn overgrootvader en nog verder terug – het geslacht Wijbrands is een
zeemansgeslacht. Als kind mocht hij wel eens mee. Hij vond het prachtig. Aan boord werd zijn belangstelling
geboren voor rivieren, voor havens, voor transport over het water in het algemeen. “Het is een dynamische
wereld. Dat heeft me altijd geboeid. Transport is me met de paplepel ingegoten.”
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Hij doorliep een maritieme opleiding, kwam terecht in de binnenvaart, waar hij tot zijn 30e werkzaam was.
Hij starte bij Shell om zijn blikveld wilde verruimen, solliciteerde hij in 1980 bij Shell. Daar kwam hij op
raffinaderijen te werken, doorliep verschillende functies, tot hij in 1999 Marine Technical Advisor werd bij
Shell Europe Oil Products. Hij groeide door tot de teammanager die hij nu is.
Daarnaast zat hij in een stuurgroep van Europese verladers, die zich de afgelopen jaren bogen over
verhoging van de veiligheid op de waterwegen. Mede op zijn initiatief mondde dat uit in de publicatie,
halverwege 2010, van een vuistdikke handleiding, de ISGINNT. Dat is een naslagwerk vol richtlijnen die
elke binnenvaarder of terminaloperator op zijn bureau moet hebben liggen.
Mijn grootste uitdaging, zegt Wijbrands, is altijd geweest om de hoogste graad van veiligheid na te streven
en mensen ervan te overtuigen dat dat belangrijk is. “De samenleving accepteert het niet meer als er ergens
ook maar één liter olie in het water terecht komt. Vroeger was dat misschien anders, nu moet je je als
oliemaatschappij aan de nieuwe normen aanpassen. Je zit in een glazen huis. Je imagoschade kan groot zijn
als het mis gaat.” Aan veiligheid hangt een prijskaartje, dat weet Wijbrands ook. Maar het gaat niet alleen
om geld. “Uiteindelijk werkt het kostenbesparend. Als je met grotere veiligheid een ongeluk kunt voorkomen,
is dat net zo belangrijk. We zien de resultaten: er heeft nog nooit een oliemorsing plaatsgevonden met een
van onze dubbelwandige tankers.”
Hij moet dus streng zijn voor de binnenvaarders, de operators van laad- en lospunten: de veiligheidsvoorschriften zijn ervoor om te worden nageleefd. Toch vindt hij “controle” geen fijn woord. Wijbrands:
“Ik denk wel dat ik streng ben, maar ik ben ook vriendelijk. De boodschap moet wel duidelijk zijn, het
gaat er ook om hoe je die verpakt.” En dus legt hij uit, waar hij kan, dat het ook in het belang van de
binnenvaarder is dat veiligheid boven alles gaat. “Ik voel me soms een kruising tussen een dominee, een
politieagent en een leraar.”
Nog een paar maanden, en dan gaat hij dit alles missen. Vooral het team, de mensen met wie hij sinds
1999 zoveel voor elkaar heeft gekregen. Maar, het is ook mooi geweest zo, zegt Wijbrands. Er treedt wat
hij noemt “aardappelmoeheid” op: “Ik moet langer herstellen van het werk, en bovendien, ik doe dit al lang,
het is ook tijd dat er vers bloed in de organisatie komt.” Jonge medewerkers brengen volgens hem nieuwe
manieren van werken en denken met zich mee, die hij niet altijd meer kan volgen. Zijn opvolger kan dat
beter, die is een stuk jonger. Gaat er met zijn vertrek niet ook een hoop kennis en ervaring verloren? “Dat
moet je relativeren. Ervaring moet je wel onderhouden, anders is het leuk voor het scheepvaartmuseum.”
De Congo. Dat is de volgende rivier op zijn lijstje. Als hij in januari bij Shell van boord stapt, gaan zijn
vrouw en hij er zeker een keer heen. “Mijn vrouw en ik interesseren ons voor geschiedenis en cultuur. Zij is
meer van de kunst en het fotograferen. Ik ben van de rivier en mag er graag over vertellen. Als je op zo’n
bootje langs de oevers vaart, zie je hoe veel culturen ontstaan zijn langs het water. Volkeren dreven handel,
dat leidde tot welvaart. Maar je ziet ook hoe kwetsbaar dat systeem is. Het heeft iets mystieks. Dat vind
ik mooi.”
Door Pelle Matla
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Bustoer op woensdag 26 oktober a.s.
19/10/2011
Op woensdagmiddag 26 oktober 2011 vindt er opnieuw een bustoer plaats over het
bedrijfsterrein van Shell Pernis.
Shell Pernis ontvangt jaarlijks veel bezoekers. Het gaat dan met name om bezoeken van scholen,
universiteiten, bedrijven, overheden of instellingen. Groepen die onze locatie bezoeken, krijgen een op maat
gemaakt programma. Zo krijgen ze een goed beeld van onze locatie.
Het gebeurt regelmatig dat omwonenden vragen naar de mogelijkheden om een kijkje achter de schermen
te nemen. Helaas is het voor ons onmogelijk om die individuele verzoeken te honoreren. Om toch aan die
verzoeken tegemoet te kunnen komen, zijn we van plan een soort mini open dagen te gaan organiseren
voor onze buren. Een nieuwe vorm van kennismaking met ons bedrijf, buiten de reguliere open dagen om,
speciaal voor onze directe buren.
We gaan verder met een nieuwe opzet, waarbij alle ‘buren’ van Shell Pernis worden uitgenodigd om zich
voor de toer in te schrijven. Het gaat hierbij om de dorpen/steden Pernis, Hoogvliet, Schiedam, Vlaardingen,
Spijkenisse, Rhoon en Poortugaal. Om u zoveel mogelijk van dienst te zijn, zal er vanaf 14.45 uur een bus
gereed staan bij metrostation Hoogvliet. U kunt daar opstappen, waarna de bus u aan de voorkant van het
Centraal Kantoor afzet. Deze bus wordt tevens gebruikt voor de rondrit en zet u na afloop ook weer af bij
metrostation Hoogvliet.
Het programma ziet er als volgt uit:
■■ Om

stipt 15.00 uur: vertrek bus naar Shell Pernis vanaf metrostation Hoogvliet

(de bus kan helaas niet wachten, houd u hier alstublieft voldoende rekening mee)
■■ Om

15.30 uur: melden bij de receptie en ontvangst in het Bezoekerscentrum van het Centraal Kantoor

waar de introductievideo over Shell Pernis wordt getoond
■■ Om

16.00/16.15 uur: start rondrit

■■ Om

17.00/17.15 uur: terug naar metrostation Hoogvliet, vertrek vanuit Poort 5

U kunt zich inschrijven door dit formulier in te vullen en op te sturen.
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Fornuisstoring bij Shell Pernis verholpen
31/10/2011
De storing die op maandagochtend 31 oktober is opgetreden bij het fornuis van een
van de installaties van Shell Pernis is kort na het incident verholpen.
Het fornuis en de fabriek konden reeds kort na het incident weer volledig in gebruik worden genomen.
Het incident heeft bij de zuid – zuidoosten windrichting geleid tot stankoverlast in de gemeenten Vlaardingen
en Schiedam. Bij de meldkamer van DCMR zijn in totaal 46 klachten van omwonenden binnen gekomen.
Van het incident zijn de autoriteiten direct in kennis gesteld. Naar de oorzaak wordt onderzoek verricht.
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Bustoer voor alle ‘buren’ van Shell Pernis
16/11/2011
Op woensdagmiddag 30 november 2011 vindt er opnieuw een bustoer plaats over
het bedrijfsterrein van Shell Pernis.
Shell Pernis ontvangt jaarlijks veel bezoekers. Het gaat dan met name om bezoeken van scholen,
universiteiten, bedrijven, overheden of instellingen. Groepen die onze locatie bezoeken, krijgen een op maat
gemaakt programma. Zo krijgen ze een goed beeld van onze locatie.
Het gebeurt regelmatig dat omwonenden vragen naar de mogelijkheden om een kijkje achter de schermen
te nemen. Helaas is het voor ons onmogelijk om die individuele verzoeken te honoreren. Om toch aan die
verzoeken tegemoet te kunnen komen, zijn we van plan een soort mini open dagen te gaan organiseren
voor onze buren. Een nieuwe vorm van kennismaking met ons bedrijf, buiten de reguliere open dagen om,
speciaal voor onze directe buren.
Alle ‘buren’ van Shell Pernis worden uitgenodigd om zich voor de toer in te schrijven. Het gaat hierbij om de
dorpen/steden Pernis, Hoogvliet, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse, Rhoon en Poortugaal. Om u zoveel
mogelijk van dienst te zijn, zal er vanaf 14.45 uur een bus gereed staan bij metrostation Hoogvliet. U kunt
daar opstappen, waarna de bus u aan de voorkant van het Centraal Kantoor afzet. Deze bus wordt tevens
gebruikt voor de rondrit en zet u na afloop ook weer af bij metrostation Hoogvliet.
Het programma ziet er als volgt uit:
■■ Om

stipt 15.00 uur: vertrek bus naar Shell Pernis vanaf metrostation Hoogvliet

(de bus kan helaas niet wachten, houd u hier alstublieft voldoende rekening mee)
■■ Om

15.30 uur: melden bij de receptie en ontvangst in het Bezoekerscentrum van het Centraal Kantoor

waar de introductievideo over Shell Pernis wordt getoond
■■ Om

16.00/16.15 uur: start rondrit

■■ Om

17.00/17.15 uur: terug naar metrostation Hoogvliet, vertrek vanuit Poort 5

U kunt zich inschrijven door dit formulier in te vullen en op te sturen.
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VIDEO: Kerstwensboomproject 2011, Stichting
Leergeld Spijkenisse
27/12/2011
Op woensdag 22 december werden kinderen van Stichting Leergeld Spijkenisse
uitgenodigd in het Bedrijfsrestaurant van Shell Pernis om kerstkadootjes in ontvangst
te nemen.
Zij hingen eerder al hun ‘kerstwens’ in een kerstwensboom die in het restaurant was neergezet.
Shell-medewerkers haalden de wensen uit de boom en legden de kadootjes onder de boom.
Bekijk de video hier.

46 | Archief Nieuws- en Media berichten Shell Pernis 2011

Naar inhoudsopgave

