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Doel: 
Het positioneren van de tankopslagsector als belangrijke schakel in de 
Nederlandse en internationale economie en als essentiële partij voor de 
transitie naar duurzame energie.

Waarom: 
Tankopslagbedrijven spelen een belangrijk rol in de handel en 
prijsvorming van olie, gas, chemie- en consumptieproducten. Daarnaast 
is strategische opslag van groot belang bij geopolitieke, militaire of 
logistieke verstoringen in de bevoorrading. In de toekomst zullen de 
terminals in zwaarwegende politieke dossiers zoals klimaatverandering, 
defensie en de Europese industriestrategie, ook een belangrijke positie 
innemen. 

In 2021 opgestart/bereikt:
In 2021 heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) in  
opdracht van VOTOB en FETSA een onderzoek opgestart naar de  
rol die tankopslag vervult in de Nederlandse en Europese economie.  
De resultaten hiervan zijn opgenomen in twee rapporten en video’s. 
In 2022 zal het onderzoek afgerond worden waarbij er wordt 
vooruitgekeken naar de jaren 2030 en de periode tot 2050.
Daarnaast zijn er twee podcasts opgenomen, zijn stakeholders zoals  
de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat geïnformeerd, was de tankopslagsector een onderdeel 
van de uitzending Helden van de Havens etc.
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Bekijk het rapport (1) Bekijk de video (1)

Bekijk de video (2)Bekijk het rapport (2)

VOTOB Jaaroverzicht 2021 

http://www.youtube.com/embed/BdaThngzOMc
https://hcss.nl/report/european-tank-storage-sector/
https://www.youtube.com/embed/BdaThngzOMc
https://www.youtube.com/watch?v=P8RsbrebZkY
https://hcss.nl/report/european-tank-storage-in-todays-global-value-chains/
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Doel
Bevorderen van goede en uniforme randvoorwaarden in Europees 
en Nederland overheidsbeleid, met het oog op het ontwikkelen 
van innovatieve opslagvormen voor de transitie naar duurzame 
energiedragers.

Waarom
De tankopslagsector is een essentiële en noodzakelijke schakel in 
de verduurzaming van de energievoorziening. Tankopslagbedrijven 
brengen vraag en aanbod in evenwicht; zorgen voor prijsstabiliteit en 
zorgen voor vermindering van marktonzekerheid.

In 2021 opgestart/bereikt
In FETSA-verband is een studie opgeleverd naar de benodigde 
aanpassingen van de infrastructuur in verband met de - energietransitie.
• Daarnaast is in FETSA-verband een positon-paper verschenen over 

de tankopslagsector en de energietransitie.
• Op verzoek van VOTOB zijn studies door HCSS opgestart naar de 

positie, het belang en de rol van tankopslag, nu en in de toekomst.
• Een Taskforce transitie duurzame energie is opgericht. 
• Er is een inventarisatie uitgevoerd naar wat de prioriteiten zijn m.b.t. 

het beleid in Brussel en de Europese Unie.

Transitie duurzame energie 

Energie

ENERGIE VOTOB Jaaroverzicht 2021 VOTOB Jaaroverzicht 2021 

https://fetsa.eu/wp-content/uploads/2021/07/Implications-of-energy-transition-FINAL-REPORT.pdf
https://fetsa.eu/wp-content/uploads/2020/05/FETSA_position-paper_Climate-Neutrality-Vision.pdf
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STOFFEN
Doel 
Een stoffenaanpak realiseren waarmee op een risicogerichte 
en kosteneffectieve manier emissies met gevaarlijke stoffen 
teruggedrongen worden.

Waarom
VOTOB en haar leden vinden dat emissies van gevaarlijke stoffen zo 
veel mogelijk beperkt moeten worden. VOTOB wil voor de Nederlandse 
terminals afspraken maken met de overheid over het terugdringen 
van emissies. Met daarin opgenomen op welke manier dit moet, tegen 
welke kosten en op welke termijn. Het is daarbij van belang dat de 
gestelde maatregelen enigszins in de pas lopen met  
de omliggende landen. Nederland loopt vooruit op milieueisen. 

In 2021 opgestart/bereikt
• Onderzoek laten uitvoeren door bureau Tauw waarbij de 

aanwezigheid van 1,3-butadieën, benzeen, isopreen en naftaleen  
is gemeten in de lichte aardolieproducten. 

• Kosteneffectiviteitsstudie opgestart naar het verder terugdringen 
van (p)ZZS emissies uit de tankopslagsector.

• Overleggen gevoerd met BRZO omgevingsdiensten op 
werkvloerniveau en directieniveau.

Stoffen

VOTOB Jaaroverzicht 2021 VOTOB Jaaroverzicht 2021 
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OVERHEID

Doel
Meer samenwerking tussen tankopslagbedrijven en regionale 
organisaties/omgevingsdiensten. 

Waarom
Door de Omgevingswet zet de trend naar meer decentrale bevoegdheid 
door. Daarnaast krijgen de omgevingsdiensten steeds meer taken 
toebedeeld.

VOTOB wil aan de voorkant met de omgevingsdiensten goed overleg en 
waar mogelijk afspraken maken om het proces van vergunningverlening 
te verbeteren en de uitvoering van de Omgevingswet meer voorspelbaar 
te maken. 

In 2021 opgestart/bereikt
• Voorstel om meer samen te werken met de omgevingsdiensten 

besproken en daarnaast is afgesproken elkaar sneller op te zoeken 
om problemen en nieuwe zaken sneller met elkaar te bespreken.

• Afgesproken is dat VOTOB en de 6 Brzo-OD 3 keer per jaar op 
managementniveau en 1 keer op directieniveau spreken.

Brancheafspraak tankopslag en omgevingsdiensten 

Overheid

VOTOB Jaaroverzicht 2021 VOTOB Jaaroverzicht 2021 
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AMSTERDAM
Versterking energiehaven Amsterdam

Doel
Behouden van een goed investeringsklimaat voor opslagbedrijven in 
Amsterdam.

Waarom 
De haven van Amsterdam heeft een internationale functie, is van 
strategisch belang (fysieke handelsplaats) en is onverbrekelijk onderdeel 
van het Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-petrocluster. Daarnaast 
spelen tankopslagbedrijven een belangrijke rol in de energietransitie 
door het opslaan van duurzame energiedragers. Het is daarom van 
groot belang dat het mogelijk blijft dat zij de komende jaren de 
beweging naar de opslag van andere soorten energie kunnen maken.

In 2021 opgestart/bereikt
• Verbinding gelegd het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat, topsector chemie en terminals Amsterdam.
• Met ILenT intensief overleg opgestart over kwaliteit export 

brandstoffen.
• Amsterdamse terminals bezocht door Topsector Energie.

Amsterdam

VOTOB Jaaroverzicht 2021 VOTOB Jaaroverzicht 2021 



Toekomst Energie VeiligheidAmsterdamOverheidStoffen

IMVO
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Doel
iMVO binnen de opslagsector verder bevorderen en ontwikkelen. 

Waarom
VOTOB-leden hebben afgesproken dat ze extra aandacht gaan 
besteden aan mogelijke risico’s die gepaard gaan met hun handelen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt een nog prominentere 
plaats. De VOTOB-leden gaan onderling leren van elkaar, maken 
inzichtelijk wat ze doen aan iMVO, verdiepen onderwerpen en 
uniformiteit wordt verkregen.

In 2021 opgestart/bereikt 
• Taskforce iMVO opgericht om nader beleid op te stellen.
• De VOTOB-leden onderschrijven ook gezamenlijk de internationale 

OESO-richtlijnen.
• De terminals zijn gestart met het extra scannen van het eigen beleid 

op mogelijke risico’s, door middel van de OESO aangeraden due 
diligence aanpak.

• Er is van start gegaan met het opstellen van de praktische guideline 
specifiek voor terminals over hoe de OESO-richtlijn due diligence in 
te vullen. Het bevat tevens best practices. 

• Onderzoek is opgestart in hoeverre de tankopslag sector voldoet aan 
de Europese verordening Sustainable Finance.

• Er is een start gemaakt met het opstellen van een factbook of 
proofpoints waarin de tankopslagsector weergeeft wat zij doet aan 
duurzaamheid.

VOTOB Jaaroverzicht 2021 

IMVO

VOTOB Jaaroverzicht 2021 
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VEILIGHEID

Doel
Nieuw programma: Next level veiligheid Tankopslag 2025.

Waarom
Na het zeven jaar auditen met de Safety Maturity Tool (SMT) wil VOTOB 
een herijking van haar veiligheidsaanpak. VOTOB wil volgende stappen 
zetten om vanuit de vereniging de veiligheid op de terminals te 
bevorderen m.b.t. veiligheidscultuur, -prestaties en –aanpak.

In 2021 opgestart/bereikt
• Een programma voor de komende 3 jaar is opgesteld. 
• Samen met SDN, TNO en 4 lidbedrijven is een project is opgestart 

naar de benefits van datamining op het gebied van onderhoud en 
inspectie.

•  Bij de SMT zijn alle modules aangepast:
 -  De audit van de hardware is vanuit een risicobenadering 

uitgevoerd waarbij de risicostudies (HAZOP en 
installatiescenario’s) het uitgangspunt vormen. 

-   Voor de audit van de mindware is de brzo-brede tool ingezet,  
die ontwikkeld is door Veiligheid Voorop. 

 -  Bij de software audit zijn 2 nieuwe onderwerpen getoetst: 
stoffenmanagement en veiligheidsstudies. 

• Er zijn twee workshops georganiseerd in het kader van  
leren van incidenten in samenwerking met Ira Helsloot van Crisislab.

Next level veiligheid

Veiligheid

VOTOB Jaaroverzicht 2021 VOTOB Jaaroverzicht 2021 

http://www.votob.nl
http://www.votob.nl
https://www.veiligheidvoorop.nu/tools-en-publicaties/saq
https://www.veiligheidvoorop.nu/uploads/userfiles/5674%20Handreiking%20WEB.pdf

