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Sixty-four
Dit jaar is de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen – CTGG- alweer 64 jaar
geworden. Nadert daarmee dan het
pensioen?
The Beatles zongen in het liedje “When I am
sixty-four” de regels ‘Will you still need me,
will you still feed me?’
De eerste vraag wil ik vrij op de CTGG
betrekken en dan antwoorden de vijftien
leden van de CTGG (zie ctgg.nl) ook in dit
jaar positief. Ze vinden dat de belangen van
producenten, handelaren, gebruikers en
vervoerders van gevaarlijke stoffen, het
verdienen om gemeenschappelijk verdedigd te worden. Bij de immer met regelgeving voortgaande overheden, bij de politiek

en de af en toe opduikende interesse bij de
media.
De tweede vraag van The Beatles is daarmee
ook beantwoord, want de leden blijven de
CTGG ‘voeden’ met middelen en kennis. Dit
geeft de CTGG een goede, stevige basis om
de diversiteit aan onderwerpen aan te
kunnen. Want tunnels, aanlegplaatsen of
schutwagens zijn al verschillend, maar
helemaal anders zijn de risicocontouren in
het Basisnet of de aandachtsgebieden in het
nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid.
Wat de CTGG sterk maakt is dat het enerzijds
in de vele overleggen namens de hele keten
van gevaarlijke stoffen kan spreken. En
anderzijds van de kennis en ervaring kan

plukken van de leden èn de leden van de
leden. Dus van de individuele bedrijven en
hun kundige en betrokken medewerkers die
dagelijks in de praktijk worden geconfronteerd met de gevolgen van beleid.
Het maakt indruk als je als CTGG bij het
presenteren van je belangen kunt terugvallen op voorbeelden uit de praktijk. Een goed
voorbeeld van een bedrijf werkt meestal
verhelderend bij de overkant van de tafel,
omdat het je standpunt tastbaar maakt.
Aan pensioen denken we nog niet, met de
spirit van samenwerking die eigen is aan de
CTGG kan het nog vele jaren vooruit!
Pieter G. Wildschut, voorzitter CTGG
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