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Samenvatting rapport van de Brzo-inspectie bij  

DSM Pharma Chemicals B.V. 
 

Algemene informatie 

 

Doelstelling van de inspectie 

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie 

heeft als doel om te onderzoeken of het bedrijf aan alle eisen voldoet om calamiteiten en 

zware ongevallen te voorkomen. 

 

Doelstelling van de samenvatting 

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in 

de resultaten van deze Brzo-inspectie.  

 

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 

Inspecties bij Brzo-bedrijven vinden jaarlijks volgens een vastgesteld jaarplan plaats. 

Inspecties betreffen steekproeven waardoor inspecteurs niet alle onderdelen die met 

veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben, kunnen worden 

gecontroleerd. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 

 

Inleiding 

Op 10 maart 2015 controleerde een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van het 

Bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio Limburg Noord) en het Bevoegd 

gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (RUD Zuid-Limburg) het bedrijf DSM 

Pharma Chemicals B.V. (DPC) te Venlo. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs 

vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op 

welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 1 april 

2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze 

samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel 

van het inspectieteam. 

 

Wat voor een bedrijf is DSM Pharma Chemicals B.V. 

DPC is een bedrijf waar halffabricaten ten behoeve van de farmaceutische industrie 

werden geproduceerd. Op het moment van de inspectie is de productie beëindigd, en 

wordt gewerkt aan het ledigen en schoonmaken van installatieonderdelen 

(decommissioning) ten behoeve van de sloop van de inrichting. In diverse installatie-

onderdelen (met name tanks en leidingen zijn nog gevaarlijke stoffen aanwezig. 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden of de werkzaamheden in het kader van de sluiting van de 

inrichting conform hun eigen veiligheidsmanagementsysteem werden uitgevoerd.  

Tijdens deze inspectie is door de inspecteurs ingezoomd op de VBS-elementen e, b, c, d 

en f en op de van toepassing zijnde verplichtingen voortvloeiend uit de Wabo-

vergunningen. 

 

Resultaten 

DPC heeft voor de ontmanteling van de inrichting het DDD&SR-project 

(Decommissioning, Disentanglement, Demolition & Soil Remediation) gestart.  In het 

kader hiervan is  een Veiligheid Gezondheid Milieu (VGM) Beleidsverklaring vastgesteld, 



waarbij m.b.t. VGM de minimum eisen voor alle fasen van het project van toepassing 

worden verklaard.  

  

Tijdens de ontmanteling heeft DPC veel aandacht voor communicatie naar het personeel. 

Zowel wat betreft over de sluiting van het bedrijf, alsmede inhoudelijk n.a.v. de uit te 

voeren werkzaamheden. DPC heeft geborgd dat het kennisniveau binnen het bedrijf op 

orde blijft ondanks het vertrek aan personeel. Ook de overname van taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van vertrekkende medewerkers is geborgd. 

 

Ten behoeve van de decommissioning van de verschillende installatie-onderdelen zijn 

checklisten opgesteld, waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de bestaande 

procedures en werkvoorschriften. Bij het opstellen van de checklisten wordt extra 

aandacht besteed aan mogelijke risico’s door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 

(chemicaliën en asbest).  

 

De wijze van ledigen en schoonmaken van installatie-onderdelen, de daarmee 

samenhangende werkzaamheden en de begeleiding van die werkzaamheden borgt dat de 

decommissioningsfase op een veilige en verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. 

 

Tot het moment dat de Brzo-stoffen uit de inrichting zijn verwijderd, wordt de bezetting 

van de bedrijfsbrandweer/BHV+ in stand gehouden. Daarna wordt deze omgevormd naar 

een reguliere Arbo-BHV. 

 

De sluiting van de inrichting wordt in kader van het Brzo1999 beschouwd als een 

significante wijziging, waarover het bevoegd gezag in kennis dient te worden gesteld.  

Na beëindiging van de decommissioningswerkzaamheden van de opslagtanks zal het 

bedrijf niet meer onder de Brzo-plicht vallen. Per brief van 13 maart 2015 heeft DPC op 

grond van artikel 6, lid 1 onder d van het Brzo 1999 het Wabo bevoegd gezag formeel in 

kennis gesteld van de aanstaande sluiting. 

 

Eindoordeel 

Hoofdconclusie is dat DPC de beëindiging van de activiteiten en de ontmanteling van het 

bedrijf op een zeer goede wijze heeft opgepakt. De veiligheid van de werknemers en de 

omgeving is daarbij steeds als uitgangspunt gehanteerd. 

Tijdens deze inspectie vonden de inspecteurs geen overtredingen en verbeterpunten van 

de wet- en regelgeving op de geïnspecteerde onderwerpen.  


