Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Rendac te Son
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. Inspecties door
samenwerkende inspectiediensten hebben als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om 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 de 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 13 mei en 20 mei 2015 controleerde een inspectieteam van Bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio, de
Inspectie SZW, Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Bevoegd gezag
Waterwet, het bedrijf Rendac in Son.
De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs naar onderwerpen op het gebied van veiligheid en
milieu. Ze brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort.
Op donderdag 4 juni 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 Rendac?
Rendac is een inrichting waar dierlijke restmaterialen en kadavers worden ingezameld, op- en
overgeslagen en verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en biobrandstoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Rendac onder meer de volgende onderwerpen:
·
·
·

·

·

Hoe hanteert het bedrijf veranderingen in het productieproces en de bedrijfsvoering? Houden ze
daarbij rekening met de veiligheid en het milieu?
Hoe heeft het bedrijf vorm gegeven aan de organisatie van de werknemers en van derden rondom
communicatie, opleiding en competenties? Is dit vastgelegd in het veiligheidsbeleid?
Heeft het bedrijf voldoende vastgelegd in het bedrijfsnoodplan hoe men zich voorbereid op een
calamiteit en hoe men hiermee omgaat? En is de BHV organisatie en crisisteam hiervoor voldoende
opgeleid en uitgerust om deze taak uit te voeren?
Heeft het bedrijf in de Milieu Risico Analyse (MRA) de gevaren van ongewenste lozingen van
gevaarlijke stoffen en/of bluswater op de eigen biologische afvalzuiveringsinstallatie en het
oppervlakte water onderzocht en vastgelegd? En zijn er voldoende maatregelen genomen om de
effecten hiervan te reduceren?
Heeft het bedrijf voldoende bluswatercapaciteit? En hoe is de opvang van bluswater geregeld?

Resultaten
Wat is op orde?
-

Rendac beschikt over een stappenplan, waarbij op geschikte- en systematische wijze gehandeld
wordt bij wijzigingen. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat dit stappenplan wordt toegepast.

·

·
·

·

Het bedrijf heeft het veiligheidsbeleid bekend gemaakt bij het eigen personeel enbij derden. Hierbij
wordt ervoor gezorgd dat het personeel bekwaam is en dat veiligheidszaken een vast onderdeel zijn
van het werkoverleg.
Het bedrijf heeft een actueel, leesbaar en nagenoeg volledig bedrijfsnoodplan met relevante
informatie. Verder is de BHV organisatie voldoende opgeleid en uitgerust voor deze taak.
Het bedrijf heeft maatregelen getroffen om een lozing van gevaarlijke stoffen en/of bluswater op de
afvalwaterzuiveringsinstallatie en het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen. De hiervoor gebruikte
toevoerpomp wordt ook regelmatig onderhouden.
Op het terrein van het bedrijf is voldoende bluswater aanwezig. In geval van een brand is de
opvangcapaciteit voor bluswater voldoende.

Verbeterpunten (geen overtredingen)
·

·

·

·

·

In de procedure, waarin wordt aangegeven wat verstaan wordt onder een wijziging, wordt aandacht
besteed aan de definitie van een tijdelijke- en noodwijziging, organisatorische wijziging en wijziging
in wet- en regelgeving. Naast deze procedure dient het bedrijf ervoor te zorgen dat deze wijzigingen
tijdig worden herkend en de procedure wordt gevolgd;
Het organisatieschema (organogram) dient op enkele punten te worden aangepast. Verder dient het
bedrijf te beschrijven hoeveel mensen minimaal aanwezig moeten zijn en ook dient de methodiek
voor het meten van de werking van het veiligheidsbeheerssysteem verder wordt ingevoerd.
Het bedrijfsnoodplan dient nog te worden aangevuld met enkele noodscenario’s. Ook dient het
bedrijf uitvoering te geven aan de opleiding en training van het crisisteam en aan het consequent
uitvoeren van de aanwezigheidsregistratie voor kantoorpersoneel.
De benaming van de technische maatregelen om een lozing van gevaarlijke stoffen en/of bluswater
te voorkomen dient éénduidig te worden weergegeven in de betreffende documentatie. Verder dient
de werkwijze voor het beoordelen en verpompen van hemelwater uit de tankputten te worden
beschreven in de werkinstructie.
Het hemelwater stroomt af naar de (koel)watervijvers. Bij een calamiteit kunnen gevaarlijke stoffen
of verontreinigd bluswater deze vijvers verontreinigen. Rendac dient hiervoor maatregelen te treffen.

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.
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie.

Het betrof de volgende overtreding:
Bij een calamiteit kunnen gevaarlijke stoffen of verontreinigd bluswater via de eigen waterzuiveringsinstallatie in het oppervlaktewater terecht komen. Om dit te voorkomen kan Rendac de toevoerpompen
uitschakelen.
Het stilzetten van deze pompen wordt echter niet geoefend. Het bedrijf dient te oefenen, zodat de
medewerkers van Rendac bekend zijn met het uitvoeren van deze handeling.
Eindoordeel
Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie één overtreding geconstateerd.
Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Het
inspectieteam benoemde ook verbeterpunten en verwacht van het bedrijf dat ze die oppakt. Er
zijn ook onderwerpen die het inspectieteam niet heeft onderzocht. Daar kan het inspectieteam
geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtreding te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan
nemen inspecteurs vervolgacties tot de overtreding is verholpen.

