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 Brzobedrijven, 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 23 januari en 5 februari 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo,
de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Rütgers Resins B.V. (verder te noemen
Rutgers). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 februari 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Rutgers?
Rutgers 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 Rutgers de volgende onderdelen:
de actuele stand van zaken omtrent:
- Voortgang en planning reinigingswerkzaamheden
- De planning van de sloopwerkzaamheden
- Minimale bezettingsgraad veiligheidskritische functies
- Afstroom- en overstromingsrisico's
Resultaten
Wat was op orde?
- Orde en netheid op het terrein hebben voldoende aandacht
- De stappenplannen voor het reinigen van de installaties zien er gedegen uit
- Bij het opstellen van de reinigingsplannen is geborgd dat er voldoende kennis en ervaring is
betrokken
- De uitvoering van het reinigen van installaties loopt volgens plan. Werknemers geven aan dat de
reinigingsplannen duidelijk en veilig uitvoerbaar zijn
- De stoffenlijst bevat de noodzakelijke gegevens over de aanwezige gevaarlijke stoffen
- Het plan om de BE-leidingen door Rutgers zelf te laten verwijderen is voldoende onderbouwd
- De zonering en regels op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen blijven behouden
tot de sloopfase. Er zijn dan geen gevaarlijke stoffen meer op de inrichting aanwezig
- Er zijn geen afstroomrisico's naar het oppervlaktewater vanuit het vrijkomende reinigingswater
- Rutgers heeft de overtredingen, die tijdens een eerdere Brzo-inspectie werden geconstateerd door
de Inspectie SZW, beëindigd.

Wat waren de verbeterpunten?
- De stoffenlijst is op onderdelen niet tijdig geactualiseerd
- Niet geborgd is dat de bezetting van de noodorganisatie ook tijdens de volledige reinigingsfase op
sterkte blijft
- Het interne toezicht op de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen moet worden aangescherpt
- De controle op de effectiviteit van het reinigen van installatiedelen moet plaatsvinden zonder
blootstellingsrisico's voor werknemers
- Voor het behoud van de stabiliteit van de waterkering, moeten ongebruikte leidingen verwijderd
worden
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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