Samenvatting Brzo-inspectierapport Koppers Netherlands B.V. &
Rütgers Resins B.V.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
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 zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 18 en 19 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Rutgers Resins B.V. Dit bedrijf ligt
op het bedrijfsterrein van Koppers Netherlands B.V. & Rütgers Resins B.V. aan de Molenlaan 30 in
Uithoorn. 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 19 maart 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 Rütgers Resins B.V.?
Rütgers Resins B.V. (hierna RR) maakt kunstharsen, onder meer met behulp van gevaarlijke stoffen.
Dit gebeurt in processen waarbij veel warmte vrijkomt. De processen moeten zorgvuldig worden
gecontroleerd om die veilig te laten verlopen. Het bedrijf slaat (gevaarlijke) stoffen en harsproducten
op in tanks en opslagloodsen.
Wat voor een bedrijf is Koppers Netherlands B.V.?
Koppers Netherlands B.V. (hierna KNL) is per 1 juli 2014 gesloten. Het bedrijf slaat geen gevaarlijke
stoffen meer op. De Brzo-inspectie heeft zich daarom gericht op RR. Er is een ontmantelingsplan ter
beoordeling ingediend bij de overheid voor het veilig verwijderen van de installaties van KNL. Dit
ontmantelingsplan wordt door de overheid via een apart traject beoordeeld.
Algemeen beeld
Tot 1 juli 2014 werkte RR nauw samen met KNL. Het sluiten van KNL heeft tot gevolg dat bij RR
aanpassingen moeten worden gedaan. RR neemt aantoonbaar actie om alle maatregelen uit te
voeren die nodig zijn om veilig zelfstandig te kunnen blijven werken.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij RR de volgende onderdelen:
• de uitvoering van veiligheidsstudies
• de veiligheidsstudie van de ammoniakkoelinstallatie
• het onderhouden van de ammoniakkoelinstallatie
• de veranderingen die hebben plaatsgevonden, mede door de sluiting van KNL
• de blus- en koelwatercapaciteit en -opvang
• het lossen van een tankauto
• de actualiteit van het Veiligheidsrapport

Resultaten
Wat is op orde?
• Er worden periodiek, volgens planning, van de verschillende fabrieksinstallaties
veiligheidsstudies uitgevoerd.
• Aan de ammoniakkoelsinstallatie wordt het benodigde onderhoud uitgevoerd. Voor het
uitvoeren van periodiek (preventief) onderhoud is een planning aanwezig. Die planning wordt
gevolgd.
• RR beschikt over voldoende bluswater.
• Per 1 april 2015 beschikt RR over een nieuwe bedrijfsnoodorganisatie omdat de
bedrijfsbrandweeraanwijzing is gewijzigd.
• De tankputten van RR beschikken over voldoende opvangcapaciteit.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
• Voor het periodiek uitvoeren van veiligheidsstudies ligt onvoldoende vast wanneer welke vorm
van veiligheidsstudie wordt uitgevoerd. Ook ligt niet vast, dat het afwisselen van het type
veiligheidsstudie extra informatie kan opleveren.
• Bij de uitvoering van veiligheidsstudies kunnen resultaten duidelijker worden vastgelegd.
• Bij de meeste veranderingen binnen het bedrijf worden de veiligheidsrisico's van de
verandering van te voren beoordeeld. Bij sommige kleine en minder risicovolle veranderingen
is deze beoordeling achteraf, of helemaal niet uitgevoerd.
• RR beschikt niet over alternatieve pompcapaciteit wanneer de reguliere bluspomp uitvalt.
Hiervoor gaat RR in 2015 één van de bestaande pompen vervangen door een pomp met
meer capaciteit
• Drie tankputten voldoen niet aan de eis voor de extra verhoging van de tankdijk voor golfslag.
RR heeft gemotiveerd dat dit voor deze tankputten niet noodzakelijk is. Over deze motivatie
moet door de Omgevingsdienst nog een besluit worden genomen.
• Het Veiligheidsrapport is geschreven voor de oude situatie met KNL en RR. Dit document is
hierdoor niet meer actueel. Vanaf september 2015 zal RR starten met het actualiseren van het
Veiligheidsrapport.
Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie
categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste
overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de
middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als
laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van
deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie. De overtreding betrof het door RR
onvoldoende toezichthouden op het lossen van een tankwagen met een gevaarlijke stof.
Eindoordeel
Bij RR is een overtreding aangetroffen.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen
uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding,
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

