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 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 7 en 8 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Rosier Nederland B.V. (verder te noemen Rosier). De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 15 april 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te
gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectieop-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Rosier Nederland B.V.
toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria “gedocumenteerd”.
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden.
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
plaats. Deze meststoffen vinden toepassing als voedingstoffen in de land- en tuinbouw.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Rosier de volgende onderdelen:
Vanwege de Corona crisis is deze inspectie administratief / telefonisch uitgevoerd. Daarbij is alleen
op gedocumenteerd geïnspecteerd. De volgende onderwerpen zijn hierbij aanbod geweest:
 Preventiebeleid zware ongevallen
 Noodplan
 Installatiescenario's
Resultaten
Wat was op orde?
Met betrekking tot:
 Het Preventiebeleid zware ongevallen:
- Verantwoordelijkheden
- Beschrijving van exploitant
- Beginselen van het veiligheidsbeheerssysteem




Noodplan
- Voldoet aan de huidige regelgeving
Installatiescenario's
- Duidelijke werkwijze totstandkomen van de scenario's
- Risico’s van zware ongevallen worden op een adequate wijze beheerst met het
complete stelsel van technische en organisatorische voorzieningen.

Wat waren de verbeterpunten?
Onderstaande punten verdienen nog enige aandacht in de borging in de geïnspecteerde documenten:
 Preventiebeleid zware ongevallen
- Aard en omvang van de grootste voorzienbare risico’s
- Samenhang risico's, beleid, het veiligheidsbeheerssysteem en de maatregelen
- ALARP beginsel
- Criteria vaststellen risico's
- Korte beschrijving van de factoren die het risico op zware ongevallen verminderen.
 Noodplan:
- Alarmeringsfasen
- Noodleider en First Responder opnemen in telefoonlijst
- Vigerende wet- en regelgeving
 Installatiescenario's
- Risico inschatting na maatregelen
- Restrisico in het ALARP (gele gebied)
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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