Preventie Milieu schade
Aan: alle gebruikers van gebouw en terrein
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Graag willen wij jullie attenderen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere
leidinggevende binnen onze vereniging én alle andere gebruikers van het gebouw, ten
aanzien van het veroorzaken van iedere vorm van milieu schade.
Vaak wordt schade aan het milieu veroorzaakt door onzorgvuldig omgaan met voor het
milieu belastende stoffen zoals motorolie, brandstof, teer, verf en oplosmiddelen.
De kosten van het opruimen van deze stoffen die in de grond of het oppervlaktewater
terechtkomen, stijgen al snel uit boven de financiële draagkracht van de Vereniging en de
Stichting. Hierdoor kan zelfs het voortbestaan van de Vereniging in gevaar komen. Geen
enkele verzekering dekt een schade die moedwillig of door verwijtbaar onzorgvuldig
gedrag ontstaat.
Bovendien wordt (moedwillige) milieuverontreiniging door de overheid beschouwd als een
misdrijf en overeenkomstig bestraft
We verwachten daarom van al onze stafleden en andere gebruikers van ons gebouw,
om zowel op het water als op ons terrein:
 Zelf uiterst zorgvuldig en terughoudend te zijn bij het gebruik van bovengenoemde
en andere chemische stoffen.
 Zich te houden aan de richtlijnen zoals deze op diverse plaatsen zijn aangebracht
 Voldoende toezicht te houden op diegene waaraan jullie leiding geven of degene
waarvoor jullie (wettelijke) aansprakelijkheid dragen
 Ervoor zorg te dragen dat schadelijke stoffen op de juiste wijze worden afgevoerd.
In het geval dat een verontreiniging het gevolg is van een ongeluk, dan moet het
stichtingsbestuur daarvan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan
bekijken welke maatregelen we moeten (laten) nemen om schade te voorkomen of
schade zoveel mogelijk te beperken.
Niet melden betekent per definitie, ongeacht de schuldvraag, dat je persoonlijk
aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die door het voorval ontstaat.
In het geval van moedwillig of verwijtbaar onzorgvuldig gedrag op dit gebied, dan kunnen
we niet anders dan de veroorzaker(s) persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade.
We rekenen erop dat dit binnen onze vereniging nooit nodig zal zijn.
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