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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”, “Shell
dochterondernemingen” 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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Shell Moerdijk: één jaar zonder klachten
23/01/2012
Op 22 januari heeft Shell Moerdijk een mijlpaal bereikt: het is een jaar geleden dat
we een externe klacht hebben gekregen.
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk overlast veroorzaken, en zijn daarom
blij met dit succes. Het komende jaar willen we natuurlijk het liefst weer geen klachten.
Toch willen we u aanmoedigen dat wanneer u overlast heeft, dat u dit meldt bij de daarvoor bestemde
overheidsinstanties. We hebben de terugkoppeling van onze buren nodig om continu te kunnen verbeteren.
Ervaart u overlast van Shell Moerdijk (of een ander bedrijf) dan kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per
week terecht bij de provinciale milieuklachtencentrale via telefoon 073 - 681 2821.
Onze laatste klacht op 22 januari 2011 betrof overigens een storing in het alarmtestsysteem - het
alarmsignaal van een van onze fabrieken schakelde na een test niet uit en bleef enkele uren klinken.
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Rechtszaak tegen Shell Moerdijk
02/03/2012
Op 29 februari 2012 is Shell Moerdijk door het Openbaar Ministerie gedagvaard
om voor de rechtbank Breda te verschijnen in verband met drie afzonderlijke
overschrijdingen van de normen van de afvalwaterlozingsvergunning. Die incidenten
hebben zich voorgedaan in april 2009, juli 2009 en januari 2010.
Hoewel wij de overschrijding op zichzelf niet betwisten en betreuren, is onze stelling dat wij dat correct
hebben gehandeld nadat door ons is geconstateerd dat de vergunningsnorm werd overschreden.
Wij hebben de overschrijding zelf bij de autoriteiten gemeld en hebben wij onmiddellijk het noodplan
afvalwater in werking gesteld. We hebben de riolen gespoeld, het afvalwater verzameld in buffertanks en de
putten afgezogen.
Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen hebben wij daarnaast organisatorische en technische
aanpassingen verricht. Waar nodig hebben we werkvoorschriften aangepast en de afspraken duidelijker
vastgelegd. Over de hele site zijn mensen aanvullend getraind over afvalwatersysteem, de vergunningseisen
en de nieuwe procedures. Aan de technische kant hebben we de installaties verbeterd, onderhoudsplannen
aangescherpt en extra analyse apparatuur en geïnstalleerd.
Wij doen dus serieuze inspanningen om dit soort incidenten te voorkomen maar plaatsen daarbij de
kanttekening dat 100% garantie niet is te geven.
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Shell Moerdijk gaat “de boom in”
12/03/2012
Shell Moerdijk heeft op 10 maart meegedaan
aan NL DOET. Medewerkers van Shell
hielpen zaterdag om de flora en fauna op het
Shell terrein op het industrieterrein Moerdijk
te stimuleren.
Shell Moerdijk is dit jaar vroeg aan de slag voor NL DOET,
de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd
door het Oranje Fonds. Op 16 en 17 maart steken mensen
in de rest van het land de handen uit de mouwen. Iedereen
zet zich vrijwillig in voor diverse organisaties en activiteiten.
Shell Moerdijk ziet deelname aan NL DOET als een goede
gelegenheid om te laten zien dat de activiteiten van Shell en
verantwoord natuurbeheer prima samengaan.
Op het terrein van Shell Moerdijk wordt veel aandacht
besteed aan het natuurbeleid. Voor veel vogels is het terrein
een aantrekkelijke plek om te vertoeven. Om op ongebruikte
stukken industrieterrein de natuur tot zijn recht te laten komen
worden er verschillende acties ondernomen.
Om 09.00 uur stonden de vrijwilligers van leveranciers BRAS, een “de valkenier” en de vrijwilligers van Shell
Moerdijk klaar om werkzaamheden te verrichten in een ongerept ‘natuur’gebied aan de zuid-west kant van
het Shell-terrein op het Industrietrrein Moerdijk. Onder begeleiding van twee valkeniers en een natuurexpert
werd er enthousiast gesnoeid en opgeruimd. Omdat het gebied grotendeels uit relatief jonge wilgen bestaat,
en er weinig mogelijkheden voor holenbroeders zijn om geschikte nestholtes te vinden, werden ook 80
nestkasten geplaatst voor bewoners als de koolmees, pimpelmees, boomkruiper, grauwe vliegenvanger,
gekraagde roodstaart, winterkoning, bosuil, steenuil en torenvalk.
Er wordt op het Shell Moerdijk terrein nog meer gedaan om biodiversiteit te bevorderen. Zo wordt ook in
2012 een zandberg weer geschikt gemaakt voor het broeden van oeverzwaluwen. In 2011 konden meer
dan driehonderd oeverzwaluwen hun jongen in deze zandberg groot brengen. En sinds 1997 broedt er een
paartje slechtvalken in een door Shell geplaatste nestkast en brengt hier jaarlijks haar jongen groot.
Door de vele jongen die door de jaren hier uitgevlogen zijn heeft dit paartje bijgedragen aan de
herintroductie van slechtvalken in Nederland. Destijds was dit het vijfde broedpaar, inmiddels hebben we
meer dan 40 broedparen in ons land.
Het succes van NL DOET blijkt onder andere uit het groeiend aantal vrijwilligers dat zich tijdens deze dagen
inzet. Tijdens NL DOET 2011 waren al 300.000 vrijwilligers actief.
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Boete voor Shell Moerdijk
14/03/2012
De Rechtbank Breda heeft Shell Moerdijk veroordeeld tot een boete van € 60.000,voor de overschrijding van de afvalwaterlozingsvergunning in verband met drie
incidenten in 2009 en 2010. De eis van het Openbaar Ministerie was € 100.000,-.
De Rechtbank heeft in haar oordeel meegewogen dat er bij deze incidenten geen
sprake was van opzet of recidive en bovendien dat Shell maatregelen heeft genomen
om herhaling te voorkomen.
Shell Moerdijk was door het Openbaar Ministerie gedagvaard in verband met drie afzonderlijke
overschrijdingen van de vergunningsnorm op 4 april 2009; 13 juli 2009 en 15 januari 2009. Het bedrijf
betwist de overschrijdingen niet en betreurt dat deze hebben plaatsgevonden
De overschrijdingen zijn door Shell Moerdijk zelf bij de autoriteiten gemeld en heeft het onmiddellijk het
noodplan afvalwater in werking gesteld waarbij de riolen zijn gespoeld, het afvalwater verzameld in
buffertanks en de putten zijn afgezogen.
Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen heeft Shell Moerdijk daarnaast organisatorische
en technische aanpassingen verricht. Waar nodig zijn de werkvoorschriften aangepast en de
afspraken duidelijker vastgelegd. Over de hele productielocatie zijn mensen aanvullend getraind over
afvalwatersysteem, de vergunningseisen en de nieuwe procedures.
Aan de technische kant hebben we de installaties verbeterd, onderhoudsplannen aangescherpt en extra
analyse apparatuur en geïnstalleerd.
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Storing stoomketel veroorzaakt roetend
fakkelen Shell Moerdijk
11/04/2012
Op 11 april om 11:45 uur heeft bij Shell Moerdijk een storing plaatsgevonden in een
stoomketel. Als gevolg hiervan ontstonden er problemen in de stoomvoorziening naar
alle fabrieken op het Shell Moerdijk terrein(*).
Hierdoor moesten de installaties tijdelijk versneld terug in productie waardoor de veiligheidssystemen in
werking worden gesteld. Dit heeft enkele minuten tot fakkelen geleid waaronder roetend fakkelen op een van
de fakkelstellingen. Ook de hoge schoorsteen heeft tijdelijk zichtbaar rookgassen uitgestoten.
De falende stoomketel wordt op dit moment weer opgestart. De storing en het opstarten kan de komende
uren mogelijk leiden tot meer fakkelen en roetuitstoot.
Nader bericht volgt.
(*) Alle productieprocessen bij Shell Moerdijk gebruiken warmte. Die warmte wordt geproduceerd in de vorm
van stoom, die op Shell Moerdijk zelf wordt gemaakt.
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Stoomstoring Shell Moerdijk verholpen
11/04/2012
De problemen met de stoomketel, waarover we eerder op 11 april berichten, zijn op
dezelfde dag nog verholpen.
De ketel staat weer bij en levert stoom(*). Als gevolg van de stoomstoring heeft Shell Moerdijk besloten
enkele onderhoudswerkzaamheden vervroegd en onmiddellijk uit te voeren.
(*) Alle productieprocessen van Shell Moerdijk maken gebruik van warmte in de vorm van stoom die
grotendeel op Shell Moerdijk zelf wordt geproduceerd.
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Geluidsoverlast Moerdijk voorbij
14/04/2012
Update zaterdag 19.30 uur - Het probleem is opgelost en de geluidsoverlast is voorbij.
Zaterdag - 11.30 uur
In verband met het opstarten van een fabriek is er op zaterdagochtend 14 april geluidsoverlast vanaf het
Shell-terrein.
Wij verwachten dat de overlast in de loop van de dag voorbij zal zijn.
Voor eventuele hinder bieden wij excuses aan.
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Testen alarmeersysteem Shell Moerdijk
08/05/2012
Zaterdag 12 mei a.s. zullen diverse alarmmeldingen en systemen worden getest.
Hierdoor is het mogelijk dat verschillende alarmsignalen meerdere keren hoorbaar zijn rondom het Shell-terrein.
Het testen is nodig ivm het implementeren van een upgrade t.b.v. het alarmeersysteem en het verplaatsen van de
server.
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Het CLAB van Shell Moerdijk viert 35
ongevalsvrije jaren
23/05/2012
In aanwezigheid van Dick Benschop President-directeur Shell Nederland B.V. vierde het CLAB vandaag feest
“Het is bemoedigend om te zien dat Goal Zero ook
echt mogelijk is.” Met die woorden feliciteerde Dick
Benschop de medewerkers uit het CLAB-veiligheidsdistrict
vanmorgen. Hij was speciaal naar Moerdijk gekomen om
mee te vieren, dat het CLAB op 1 mei al 35 jaar zonder
ongevallen werkt.
In de wereld van de bedrijfslaboratoria is dat een unieke
prestatie. Cees Knook, hoofd van het lab en chef van het
veiligheidsdistrict vertelde hoe de veiligheidsbeleving van
de medewerkers in het dagelijkse werk is opgenomen.
Hij herinnerde zich zijn eigen eerste werkdag op het lab.
Zonder veiligheidsschoenen liep hij de lab-zaal op. Verder
dan vijf meter kwam hij niet, want hij werd al meteen door
een van zijn nieuwe collega’s teruggefloten, die zei: “Ik
weet niet wie je bent, maar wel dat je andere schoenen
aan moet!”

Kees van Eekelen (rechts op de foto) is
in dienstjaren de ‘oudste’ medewerker
van het lab. Hij maakte alle 35 jaren
mee. Koen Swaans (links, in de blauwe
overall) is in dienstjaren de ‘jongste’
medewerker, en hij staat symbool voor
de volgende 35 ongevalsvrije jaren.
Kees en Koen onthulden samen met
Dick Benschop een plaquette, die bij de
ingang van het lab komt te hangen.

Site Manager Joke Driessen gaf aan dat de buitengewone prestatie een inspiratie is voor de rest van de site:
“Ik weet niet wie het volgende record gaat neerzetten, maar vijfendertig jaar is een hele hoge standaard.
Iets om trots op te zijn .” Verschillende bedrijven feliciteerden Joke en het CLAB vandaag met de prestatie.
Benschop voegde daaraan toe: “Wat men tegenwoordig van ons verwacht is niets minder dan perfectie.
Perfectie is de nieuwe norm. Jullie laten ons zien hoe dat moet.”
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Stroomstoring Shell Moerdijk
14/08/2012
Als gevolg van een stroomstoring die maandagmiddag 13 augustus de regio WestBrabant heeft getroffen, heeft ook Shell Moerdijk te maken met een stroomdip.
Hierdoor zijn zo goed als alle fabrieken getript waardoor we genoodzaakt zijn om te fakkelen. Dit gaat
gepaard met vlammen die zichtbaar zijn voor de omgeving. De fabrieken van Moerdijk zijn overgeschakeld
op eigen stroomvoorziening. We zijn nu bezig om onze systemen te resetten waarna we zullen beginnen met
het heropstarten van onze installaties.
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Update Stroomstoring Shell Moerdijk
14/08/2012
Als gevolg van de stroomstoring die gisteren de regio West-Brabant trof, kreeg ook
Shell Moerdijk te maken met een stroomdip.
Hierdoor tripten zo goed als alle fabrieken en waren wij genoodzaakt te fakkelen. Het fakkelen is nu
significant minder en zal naar verwachting binnen enkele uren geminimaliseerd zijn. Conform procedures
worden onze installaties nu stapsgewijs opgestart.
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Update Stroomstoring Shell Moerdijk –
15 augustus
15/08/2012
Als gevolg van de stroomstoring die maandag de regio West-Brabant trof, kreeg ook
Shell Moerdijk te maken met een stroomdip.
Hierdoor tripten zo goed als alle fabrieken en waren wij genoodzaakt te fakkelen. Inmiddels zijn de grootste
units vandaag terug in normaal bedrijf. Het duidelijk zichtbare affakkelen is eveneens verdwenen.
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Verhoogde vlam op fakkel Shell Moerdijk
28/08/2012
Shell Moerdijk is sinds vanochtend vroeg – 28 augustus – aan het fakkelen.
Dit heeft te maken met een storing van het ethyleen koelsysteem dat een onderdeel is van de kraakfabriek
(waar grondstoffen voor kunststoffen worden gemaakt).
Als een voorzorgsmaatregel wordt er daardoor automatisch gasvormig product uit de fabriek naar de
fakkel geleid en daar verbrand en dat leidt tot een grotere fakkel dan normaal. Aan een oplossing wordt
gewerkt. De problemen zijn naar verwachting in de loop van de ochtend verholpen waarna het fakkelen zal
verminderen.
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Verhoogde vlam op fakkel Shell Moerdijk
28/08/2012
Bij Shell Moerdijk wordt sinds de vroege ochtend van 28 augustus gefakkeld.
Dit heeft te maken met technische problemen in een koelcompressor. Als een
veiligheidsvoorzorgsmaatregel wordt er daardoor automatisch gasvormig product
uit de fabriek naar de fakkel geleid en daar verbrand. Dat leidt tot een grotere
fakkel dan normaal en tot extra geluid. De autoriteiten zijn van deze storing op de
hoogte gebracht.
De problemen zullen naar verwachting in de loop van de dag worden verholpen waarna het roetend
fakkelen zal verminderen. Vervolgens zal de installatie de komende dagen geleidelijk weer in gebruik worden
genomen. Gedurende dit proces zal er een verhoogde fakkel zichtbaar zijn.
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Verhoogde vlam op fakkel Shell Moerdijk (2)
29/08/2012
Bij Shell Moerdijk wordt sinds de vroege ochtend van 28 augustus gefakkeld.
Dit heeft te maken met technische problemen in een koelcompressor.
Als een veiligheidsvoorzorgsmaatregel wordt er daardoor automatisch gasvormig product uit de fabriek
naar de fakkel geleid en daar verbrand. Dat leidt tot een grotere fakkel dan normaal en tot extra geluid.
De autoriteiten zijn van deze storing op de hoogte gebracht.
Shell is er nog niet in geslaagd om de technische problemen te verhelpen maar blijft intensief werken aan
een oplossing. Het bedrijf heeft het aanbod van fakkelgas zoveel mogelijk beperkt om het fakkelen zo ver
mogelijk terug te dringen.
Op dit moment is onbekend hoe lang het zal duren voordat de problemen zullen zijn opgelost en een begin
kan worden gemaakt met het verminderen van het fakkelen.
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Verhoogd fakkelaanbod na storing
koelsysteem (3)
30/08/2012
Bij Shell Moerdijk wordt sinds de vroege ochtend van 28 augustus gefakkeld.
Zoals eerder aangegeven, heeft dit te maken met technische problemen in een grote koelcompressor.
Deze problemen zijn in de namiddag van 29 augustus opgelost en rond 17.00 die dag is begonnen met
het herstarten van de fabriek. Dit proces verloopt voorspoedig en de verwachting is dat het fakkelen vandaag
tegen het einde van de avond aanzienlijk minder zal zijn.
Download voor meer informatie onze fakkel folder
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Problemen met koelcompressor verholpen
03/09/2012
De technische problemen in een grote koelcompressor die vorige week 28 augustus
ontstonden, zijn op 29 augustus aan het einde van de middag opgelost waarna de
fabriek weer geleidelijk in gebruik kon worden genomen.
De fabriek draait inmiddels weer goed waardoor het zichtbaar fakkelen is gestopt.
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Fakkel 18 september
18/09/2012
Sinds 2 uur vanmiddag is er een fakkel zichtbaar
Door een storing op het terrein van Shell in Moerdijk is het helaas tijdelijk noodzakelijk om te fakkelen.
Er wordt hard gewerkt aan een oplossing en de verwachting is dat voor het einde van de middag het
fakkelen gestaakt kan worden.
Er is geen gevaarlijke situatie.
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Storing 18 september verholpen
18/09/2012
De technische storing op het terrein van Shell in Moerdijk is verholpen.
De storing zorgde eerder in de middag voor zichtbaar fakkelen, dit is inmiddels gestopt.
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Alarm Shell Moerdijk
11/10/2012
Het plant alarm op Shell Moerdijk is vanmiddag om 14.05 afgegaan in verband met
een kleine lekkage. Metingen op het terrein hebben aangetoond dat er geen meetbare
concentraties buiten het terrein aanwezig zijn.
De lekkage is om 14.45 gestopt.
Bij van het verhelpen van de eerder gerapporteerde lekkage is het het desbetreffende deel van proces
stilgelegd. Hierbij is lekkage opgetreden. Deze lekkage is gestopt.
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Shell Moerdijk sponsort tentoonstelling met
10.000 euro
15/10/2012
Zaterdag 6 oktober is een nieuwe
tentoonstelling geopend in Nationaal
Landschap Centrum in Numansdorp door
Carla Westerbroek, milieuadviseur van
Shell Moerdijk.
De tentoonstelling laat de geschiedenis van de dijken,
flora en fauna zien. De dijken behoren tot de mooiste
en meest oorspronkelijke natuurterreinen van het
Nationaal Landschap. Goed beheer is belangrijk voor de
instandhouding van de flora. Maaien, hooien en beweiden
met schapen speelt dan een rol. Voor de beweiding wordt
samengewerkt een kleine kudde schapen van een bijna
uitgestorven ras en een professionele schapenhouder.

Joost Kievit van Hoekschewaards
Landschap (HWL), Carla Westerbroek,
milieuadviseur van Shell Moerdijk en
Cok van der Marel van de Shell Moerdijk
Ondernemingsraad

De initiatiefnemer voor dit project is HWL, zij zetten zich in voor natuur, milieu, landschap en historisch
dorpsschoon in de Hoeksche Waard. HWL werkt met een groot aantal actieve vrijwilligers. Een van de
vrijwilligers is werkzaam bij Shell en heeft een aanvraag voor financiering van de tentoonstelling gedaan bij
de de Goede Doelencommissie. Deze commissie valt onder de vlag van de ondernemingsraden en honoreert
aanvragen voor projecten met een duurzaam karakter, waar meerdere mensen voor langere tijd plezier aan
kunnen beleven. Shell Moerdijk vindt het belangrijk om zo betrokken te zijn bij de omgeving.
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Mogelijk overlast
15/11/2012
Donderdag 15 november wordt gestart met het in bedrijf nemen van een van onze
fabrieken waar onderhoudswerkzaamheden aan zijn uitgevoerd. Het opstarten zal
naar verwachting enkele dagen duren.
Er wordt alles aan gedaan om overlast te voorkomen, maar de kans blijft aanwezig dat u enige hinder
ondervindt. De kans bestaat dat er uit veiligheidsoverwegingen moet worden gefakkeld. Daarnaast kunnen
bepaalde werkzaamheden tot geluidsoverlast leiden.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze gratis burenlijn
0800-0238044, via e-mail infopernismoerdijk@shell.com.
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Blije kinderen bij kerstwensboomproject
Shell Moerdijk
19/12/2012
Op woensdag 19 december organiseerde
Shell Moerdijk voor de vijfde keer het
Kerstwensboomproject. Dit jaar is de Stichting
Leergeld Noord-West Brabant met zo’n zeventig
kinderen en hun begeleiders uit Rucphen,
EttenLeur en Moerdijk naar Shell gekomen.
Stichting Leergeld investeert op een duurzame manier in de
participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder
extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen
te komen. Voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens
zijn kerstcadeaus niet vanzelfsprekend. Daarom zijn zij uitgenodigd om een wens in te dienen van maximaal
twintig euro.
Deze wensen zijn in de grote kerstboom op Shell Moerdijk gehangen. Medewerkers konden de wensen uit
de boom halen en deze voor de kinderen vervullen. Tijdens een gezellige en feestelijke bijeenkomst kwamen
de kinderen hun vervulde kerstwensen ophalen.
Ook de Goede Doelen Commissie van Shell Moerdijk heeft een flinke duit in het zakje gedaan met het
vervullen van een grote wens van Stichting Leergeld. Door een donatie van 7500 euro kunnen er in de
gemeenten Moerdijk en Halderberge zo’n vijfentwintig extra kinderen geholpen worden. De Goede Doelen
Commissie van Shell Moerdijk ontvangt jaarlijks een bedrag dat zij kunnen schenken aan diverse goede
doelen met een duurzaam karakter.

