
Samenvatting
Op 9 en 10 juli 2015 is op de inrichting, die door Van Gansewinkel Nederland B.V. wordt geëxploiteerd 
aan De Lier 2 te Drachten, een routinematige inspectie uitgevoerd als bedoeld in artikel 13 van het 
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). 
Deze inspectie werd gezamenlijk uitgevoerd door de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio Fryslân en de 
FUMO. (De FUMO is Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, die namens de Provincie Fryslân 
inspecteerde.)

Bij een inspectie in het kader van artikel 13 van het Brzo 2015 wordt nagegaan of: 
- De exploitant kan aantonen of passende maatregelen zijn getroffen om zware ongevallen 

met gevaarlijke stoffen te voorkomen. 
- De exploitant kan aantonen dat in passende middelen is voorzien om de gevolgen van 

zware ongevallen binnen en buiten het bedrijfsterrein te beperken. 
- De verstrekte gegevens en informatie de situatie in de inrichting adequaat weergeven. 

Hierbij zijn passende maatregelen en middelen niet alleen technische voorzieningen, maar stelt het 
Brzo 2015 vooral eisen die organisatorisch en bedrijfskundig van aard zijn. Ofwel, er worden eisen 
aan het managementsysteem gesteld die moeten zorgen dat de juiste technische en organisatorische 
maatregelen zijn genomen.
De onderwerpen van een inspectie zijn daardoor technisch, organisatorisch en bedrijfskundig van 
aard. Per inspectie wordt een beperkt aantal onderwerpen geïnspecteerd.

Op de locatie van Van Gansewinkel te Drachten worden gevaarlijke afvalstoffen ingezameld, 
gesorteerd, tijdelijk opgeslagen en verzonden naar eindverwerkers. 

Resultaten

Van Gansewinkel schiet duidelijk te kort in het aanpakken van tekortkomingen en verbeterpunten, die 
in het voorgaande inspectierapport van 11 december 2014 waren beschreven. Van Gansewinkel heeft 
aangegeven dat dit mede veroorzaakt door de landelijke reorganisatie, waaraan ook deze locatie te 
Drachten is onderworpen en de overgang van het computerprogramma CMS naar het programma 
OMS. 

Dat neemt niet weg dat de niet of onvolledig uitgevoerde acties alsnog uitgevoerd moeten worden, 
evenals dat ook acties naar aanleiding van onderhavig inspectierapport moeten worden genomen. 

Veel te nemen acties betreffen tekortkomingen of verbeterpunten aan de procedures en de 
bijbehorende werkinstructies. Met name de samenhang tussen procedures en de inzichtelijkheid 
daarvan dient verbeterd te worden. Hierbij is van belang dat niet alleen Van Gansewinkel zelf inzicht 
heeft in deze samenhang en structuur, maar dat dit ook aangetoond moet kunnen worden aan de 
toezichthouders.

Voor zover na te gaan wordt wel gewerkt conform de procedures. Daarnaast zijn op de werkvloer 
geen onveilige werkwijzen of situaties aangetroffen.

Ten aanzien van het element 'de organisatie en het personeel' bleek dat Van Gansewinkel de taken, 
verantwoordelijkheden en opleiding van de werknemers heeft vastgelegd. De wijze waarop dit gebeurt 
moet op bepaalde punten verbeterd worden.
Bij de recente reorganisatie zijn niet de functieprofielen aangepast van de functies die daardoor zijn 
veranderd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die 
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Een dag voor deze inspectie werd het Brzo 1999 ingetrokken en vervangen door het Brzo 2015. 
Daarom is in dit rapport aangesloten op de terminologie van het Brzo 2015.


