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Toespraak van locoburgemeester Piet de Klein van gemeente Beuningen bij het 50 jarig 
jubileum van InterCheM : 
 
Geachte directie, medewerkers en overige aanwezigen, 
 
50 jaar Interchem een periode waar je als bedrijf trots op kunt zijn. Een leeftijd ook waarvan men 
in de volksmond zegt dat je dan weet waar je de mosterd haalt. 
 
Als gemeente Beuningen kennen wij InterCheM als enerzijds een servicegericht afvalinzamelings-, 
afvalverwerkings- en recyclingbedrijf van gevaarlijk afval en anderzijds een producent van 
oplosmiddelen en chemische producten, zoals verdunners en reinigers. Kortom zij volgen eenzelfde 
principe als dat wij doen met onze afvalinzamelingsbeleid: afval is geen afval, afval is een 
grondstof! 
 
Wij zijn hier nu bij een bedrijf dat zich uitdrukkelijk bezig houdt met duurzaamheid. Dit zien we 
onder andere in de nieuwe duurzame lijn, de Inter-GreeN producten. En wat mij opviel is dat 
Interchem zich er ook niet voor schroomt om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen op de 
markt. Niet alleen het halen maar ook het bieden van innovatie is jullie niet vreemd. Letterlijk staat 
op jullie site: “Meer weten over ons afvalbeleid of de recycling en productie van chemische 
middelen? Vraag het ons gerust.” 
 
Ook op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn laat het bedrijf zien hier de goede dingen 
mee te doen. Het waarborgen van een veilige en milieuhygiënische woon-, werk- en leefomgeving 
is onderdeel van de bedrijfsvoering. Men doet er dan ook alles aan om milieubelasting te beheersen 
en verminderen. Ik las dat jullie dit kort en bondig samenvatten als “Helder en veilig in de chemie”. 
Ik kan zeggen dat vanuit onze controlerende taak als overheid hier weinig tot niets op aan valt te 
merken en dit dus herkenbaar en zichtbaar is. 
InterCheM kenmerkt zich ook met een werkwijze die staat voor een open communicatie met ons 
als gemeente maar ook met milieuorganisaties en andere belangstellenden. Een instelling die wij 
zeer op prijs stellen en die ook past bij de gemeente Beuningen. Een open en transparante manier 
van met elkaar omgaan en communiceren. Kortom persoonlijke en korte lijnen en elkaar de ruimte 
geven om de juiste dingen te doen of kunnen doen. 
 
Wij als gemeente zetten stevig in op samenwerking met werkgevers en we bieden bestaande 
bedrijven ruimte om goed te kunnen ondernemen. Goedlopende bedrijven zijn immers een bron 
van werkgelegenheid. Ik spreek de wens uit dat we ook met jullie als InterCheM op dit vlak nog in 
lengte van jaren een duurzame samenwerking mogen hebben. 
 
Rene van Binsbergen , de algemeen directeur, is daarnaast ook voorzitter van de 
Bedrijvenvereniging Schoenaker. Samen met andere ondernemers op dit bedrijventerrein span jij 
je in voor een goede behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de 
vereniging. Hiermee laat het bedrijf wederom zien dat InterCheM niet alleen het individueel belang 
maar ook het collectief belang belangrijk vindt en dat jullie daar graag een steentje aan bij dragen. 
Maatschappelijk laten jullie op allerlei manieren jullie bijdrage zien. 
 
Al diverse clubs, verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties enzovoort hebben de 
afgelopen 50 jaar vaak bij jullie gehoor gekregen als ze ergens om verlegen zaten. Ook op dit vlak 
hebben jullie je als een duurzame partner bewezen. 
 
InterCheM is een bedrijf dat de afgelopen 50 jaar bewezen heeft dat je met een goed oog voor de 
markt, open en transparant communiceren, gericht zijn op samenwerking (zowel met de 
samenleving als met stakeholders} en de juiste zorg voor het milieu dat het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen loont. 
 
Gefeliciteerd met het 50 jarig bestaan, veel succes voor de toekomst waarbij ik er vanuit ga dat 
deze nog lang in Beuningen plaats zal vinden en voort zal duren. 


