
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nobian Industrial 
Chemicals B.V. en Nouryon Performance Formulations B.V., te 
Oosterhorn 4, Farmsum 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op 
www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het 
bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-
inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te 
maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar 
gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
In de loop van 2021 zijn Nobian Industrial Chemicals B.V. en Nouryon Performance Formulations B.V. 
(verder te noemen Nobian en Nouryon) met een splitsingstraject gestart. Beide bedrijven gaan als 
twee onafhankelijke inrichtingen verder. Ten tijde van de inspectie was de splitsing nog niet volledig 
afgerond en was er nog sprake van één omgevingsvergunning, een gezamenlijk preventiebeleid 
zware ongevallen (Pbzo) en een gezamenlijk veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Daarom is de 
inspectie gezamenlijk uitgevoerd en één inspectierapport opgesteld. 
 
Op 26, 27 en 28 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio de bedrijven Nobian en Nouryon. De resultaten zijn in kaart gebracht en 
op 28 oktober 2021 bekend gemaakt aan de bedrijven. 
 
Wat voor een bedrijven zijn Nobian en Nouryon? 
Nobian is een producent van vloeibaar chloor in het membraanelektrolysebedrijf (MEB).  
Het geproduceerde chloor gaat het naar de verschillende afnemers op het Chemiepark Delfzijl.  
 
Nouryon produceert monochloorazijnzuur (MCA) uit azijnzuur en chloor. Het eindproduct wordt zowel 
in vloeibare en vaste vorm als in een oplossing in ethanol geproduceerd en verkocht. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Nobian en Nouryon de volgende onderdelen: 
- opvolging bevindingen inspectie 2020 
- aardbevingsonderzoeken 
- de organisatie en het personeel 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De bevindingen van de inspectie uit 2020 zijn voor een groot deel opgevolgd. 
- De aardbevingsonderzoeken zijn uitgevoerd. Er blijken een paar maatregelen nodig te zijn om de 

installaties te versterken. 
- Nobian en Nouryon hebben gekozen voor een systeembenadering op het gebied van de 

organisatie en het personeel. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Procedures om de systeembenadering voor organisatie en personeel te onderbouwen, ontbreken. 



Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


