
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport Reststoffenbewerkingsinstallatie 
van NAM BV, gevestigd 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 22 maart 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM (verder te noemen NAM RBI). NAM RBI is 
in eigendom van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (verder te noemen NAM). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 22 maart 2017 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 andere NAM-locaties. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspectie is uitgevoerd op het kantoor van de NAM te Sappemeer. De inspecteurs controleerden bij NAM 
RBI de volgende onderdelen: 

- Opvolging van actiepunten naar aanleiding van de voorgaande inspectie in 2016; 
- De wijze waarop bij NAM-RBI omgegaan wordt met veroudering (ageing) van de installatie: 

- de geplande uitvoering van onderhoud, inclusief de gebruikte normen en richtlijnen, 
interventie en stuurmogelijkheden (onderhoudsregime); 

- (brandblus)leidingen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- bevindingen van de inspectie uit 2016 zijn voor het grootste deel opgepakt; 
- met de onderhoudssystemen van de NAM wordt veroudering (ageing) dan wel levensduur van 

installaties van de NAM RBI bewaakt; 
- op basis van voortschrijdend inzicht van de actuele onderhoudsstaat  (Risk Based Inspectie 

methodiek) wordt onderhoud gecontroleerd en planmatig uitgevoerd; 
- de ontwikkeling van slijtage (degradatie) volgt uit de geplande uitvoering van niet destructief 

onderzoek en wordt als belangrijke informatie gebruikt bij het plannen van onderhoud; 
- de mate waarin (delen van) installaties bestand zijn tegen het gebruik wordt op basis van belangrijke 

technische documentatie regelmatig getest; 
- de planning van onderhoud is er op gericht onderhoud of vervanging uit te voeren voordat  bijv. de 

minimale wanddikte van leidingen zal worden bereikt. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- in belangrijke documentatie van de brandblusinstallatie bij NAM RBI wordt nog verwezen naar 
brandbluspompen die er niet meer zijn; 
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- de complexiteit van de registraties die volgen uit het zorgsysteem bemoeilijken het inzicht in de mate 
van borging van de uitvoering. 

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

  


