
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rütgers Resins B.V. te 
Amsteldijk-Noord 35, Uithoorn 
 
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 19 augustus en 27 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Rütgers Resins B.V. (verder te noemen Rütgers). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Rütgers? 
Rütgers 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 controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Rütgers de volgende onderdelen: 

1. Actuele stand van zaken en planning met betrekking tot de sluiting van de inrichting. 
2. Hoe Rütgers omgaat met het personeel en de borging op voldoende kennis en ervaring in relatie tot 

de sluiting. 
3. Beheersmaatregelen van de gevaren 

 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
1. Voor het leegmaken en reinigen van installatieleidingen is Rütgers bezig met het opstellen van een 
stappenplan. Rütgers maakt hierbij gebruik van een logische teamsamenstelling voor de Identificatie en 
beoordeling van de gevaren en het opstellen van een deugdelijk werkplan voor het leegmaken en reinigen 
van de installatieleidingen. 
1. Het project om de installaties en gebouwen op het terrein van Rütgers af te breken, is verdeeld in twee 
fasen. Fase 1 (leeghalen en reinigen van installaties) verloopt grotendeels volgens de normale 
bedrijfsprocessen. Voor Fase 2 (reiniging en sloop) wordt het plan nog opgesteld in samenwerking met de 
sloper. 
2. De kans dat werknemers, met al dan niet een veiligheidskritische functie, het bedrijf vroegtijdig verlaten, 
probeert Rütgers te verkleinen met o.a. een incentive-plan. 
3. Rütgers heeft aangetoond dat de kans op onvoldoende bluswater, voor het blussen van een 
tankputbrand, te verwaarlozen is voor de tijd dat de inrichting nog in werking is. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
3. Rütgers heeft nog geen beheersplan voor de gevaren en risico's die verbonden zijn aan het slopen van 
installaties op plaatsen waar gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn. 
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Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of 
verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen. 


