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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij 
Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM aan de Warvenweg 18 te 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 
 
Op 12 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM (handelsnaam van NAM B.V. en verder 
aangehaald als NAM RBI). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 maart 2020 bekend gemaakt aan 
het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is NAM RBI? 
De hoofdactiviteiten van de NAM RBI bestaan uit het bewerken van slib en het reinigen van materieel en 
materialen van activiteiten op andere locaties van NAM B.V. (verder te noemen NAM). 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij NAM RBI de volgende onderdelen: 

 Opvolging van bevindingen van de voorgaande inspectie. 

 Onderdelen en werking van het algemene beheerssysteem. 

 De wijze waarop gevaren geïdentificeerd en beoordeeld worden. 

 Veilige uitvoering van de werkzaamheden. 

 Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden met werkvergunningen. 

 De wijze waarop wijzigingen worden behandeld. 

 De naleving van de omgevingsvergunning. 

 Het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO-document). 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Het doorvoeren van verbeteracties naar aanleiding van de rapportages uit 2019. 

 Met procedures is vastgelegd dat voor het uitvoeren van HAZOP-veiligheidsstudies de juiste norm 
gebruikt wordt. 

 Met het uitvoeren van een bewustwordingsprogramma rond blootstellingsgevaar en de introductie van 
een gesloten bemonsteringssysteem is er aandacht voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. 

 Alle voorzieningen en terreindelen zijn ordelijk en opgeruimd. 

 Verstrekte werkvergunningen worden getoetst waarna eventueel bijgestuurd wordt en geconstateerde 
afwijkingen worden geregistreerd. 
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Wat waren de verbeterpunten? 

 Het gewijzigde PBZO-document moet nog geautoriseerd worden. 

 In de instructies voor het werken met en volgens werkvergunningen, moet het toezicht op de werkplek, 
de frequentie daarvan en de registratie van alle toezichtsmomenten beter beschreven worden. 

 Bij een wijziging zijn niet alle relevante zaken even goed uitgeschreven en beschouwd. 
 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die 
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct 
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen 
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een 
zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan 
handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3: 

 Aan de noord-noordoost-zijde van de inrichting werd kwik en aardgascondensaat houdend slib 
opgeslagen. Dat de gewijzigde opslag van dit materiaal op deze locatie niet is toegestaan met de 
vigerende omgevingsvergunning en daarvan deel uitmakende (bijlagen van de) aanvraag is niet 
(h)erkend.  

 Door aanpassing van de organisatiestructuur is diegene die feitelijk leiding geeft aan de inrichting 
gewijzigd. Van deze wijziging is door NAM RBI geen kennisgeving ingediend bij het bevoegd gezag. 

 
Daarnaast constateerden de inspecteurs een verandering van (de werking van) de inrichting zonder dat daar 
een omgevingsvergunning voor is verleend of een vergunnings-/meldingsprocedure is gestart. Dit is een 
overtreding waarvoor separaat door het Wabo bevoegd gezag een handhavingstraject ingezet zal worden. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 

  


