
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rosier Nederland B.V. te 
Westkade 38 A, Sas Van Gent 
 
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 juli 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Rosier Nederland B.V. (verder te noemen Rosier). 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 juli 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Rosier? 
Rosier Nederland B.V. is een producent van stikstof-, fosfaat- en kaliumhoudende (meng) meststoffen. De 
verwerking van de verschillende grondstoffen en halffabricaten tot eindproducten vindt plaats in twee 
fabricageafdelingen. Tevens vindt op- en overslag van diverse grondstoffen en eindproducten, uitsluitend 
groep 1 meststoffen, plaats. Deze meststoffen vinden toepassing als voedingstoffen in de land- en tuinbouw. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Rosier de volgende onderdelen: 
- Milieurisicoanalyse (MRA): implementatie van de maatregelen en onderhoud van deze maatregelen ten 

behoeve van de waterkwaliteit 
- Bestrijding van incidenten: implementatie van het onderhoud en beheer van deze maatregelen  

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De geïnspecteerde maatregelen in relatie tot afstroom vanuit de omgeving van de ammoniakopslag via 

het Rosier riool richting het kanaal Gent-Terneuzen 
- Nieuwe bluswater standleiding 
- Werking waterscherm ammoniakopslag 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Borging dat er te allen tijde een adequate pH bewaking plaatsvindt in put A5. 
- Orde en netheid. 

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


