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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Delamine BV te Oosterhorn 8, 
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 1, 2 en 3 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Delamine BV (verder te noemen Delamine). In verband met het coronavirus 
bestond de inspectie uit twee delen, namelijk: 
- Op 1 en 3 juni 2021 een digitale inspectie met een online interview. 
- Op 2 juni 2021 een visuele inspectie op locatie. 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Delamine? 
Delamine is een joint venture van Nouryon en Tosoh Corporation uit Japan. Het doel van de inrichting is de 
productie, de opslag en de verlading van ethyleenaminen. Deze producten hebben een ruim 
toepassingsgebied als halffabricaat in de chemische en aanverwante industrie. Zo vinden de producten hun 
toepassing in de fabricage van landbouwchemicaliën, harsen, smeeroliën, textiel, farmaceutische producten, 
papier en wasmiddelen. Een belangrijk nevenproduct is keukenzout. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Delamine de volgende onderdelen: 
- Opvolging bevindingen voorgaande inspecties. 
- Aardbevingsonderzoeken. 
- Domino-aanwijzing ten opzichte van buurbedrijf. 
- Veiligheidsstudies. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Opvolging van eerdere inspecties. 
- Orde en netheid op het terrein. 
- De aardbevingsonderzoeken. 
- De uitvoering van de veiligheidsstudies. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Vastleggen afspraken met buurbedrijf.  
- Enkele aandachtspunten bij de aardbevingsonderzoeken. 
- De prioritering, opvolging en volgen van actiepunten uit veiligheidsstudies. 
- Het eigen beleid en procedures beter opvolgen bij de uitvoering van veiligheidsstudies.  
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Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


