Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Akzo Nobel
Chemicals B.V. (M.E.B.) te Oosterhorn 4, Farmsum
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 Brzoinspectie.
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
Op 27 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de Veiligheidsregio het bedrijf Akzo Nobel Chemicals B.V. (M.E.B.)
(verder te noemen Akzo Nobel MEB) tijdens een onaangekondigde inspectie. De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 27 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Akzo Nobel MEB?
Akzo Nobel MEB is een producent van vloeibaar chloor. Hier wordt pekel met behulp van stroom
omgezet in chloorgas, waterstofgas en natronloog. Als het chloorgas vloeibaar is gemaakt, wordt het
opgeslagen in tanks en gaat het naar de verschillende afnemers op het Chemiepark Delfzijl, die chloor
als hulpgrondstof gebruiken voor hun eindproducten. Daarnaast wordt er, met een gedeelte van het
geproduceerde chloor, chloorbleekloog geproduceerd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Akzo Nobel MEB de veilige uitvoering van werkzaamheden.
Resultaten
Wat was op orde?
• Bij werkzaamheden door contractors in de inrichting wordt aantoonbaar gewerkt met
werkvergunningen.
Wat waren de verbeterpunten?
• Het invullen en gebruik van de werkvergunningen moet worden verbeterd, door aan de locatie
gebonden gevaren, maatregelen en risico's beter mee te nemen.
• Het toezicht op werkvergunningen dient meer aandacht te krijgen van Akzo Nobel.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

