
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DSM Delft Permit bv te 
Alexander Fleminglaan 1, Delft 
 
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 12 en 15 december 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf DSM Delft Permit bv (verder te noemen DSM). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 december 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is DSM? 
DSM Delft Permit B.V. is de vergunninghouder van een bedrijventerrein van DSM in Delft. Op dit 
bedrijventerrein bevinden zich verschillende bedrijven die zich bezig houden met biotechnologische 
processen met bacteriën, gisten en/of schimmels. Het kan daarbij om productie gaan, zoals bij DSM Food 
Specialties B.V., DSM Sinochem Pharmaceuticals Nederiand B.V en Bioprocess Pilot Facilitiy B.V. Het kan 
daarnaast ook om research and Development gaan, zoals bij DSM Food Specialties B.V. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij DSM de volgende onderdelen: 
- Visuele inspectie op uitvoering van de werkzaamheden; 
- Afstroomroutes naar oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering; 
- Controle en analyse van de werking van het veiligheidsbeheerssysteem; 
- Brandweervoorzieningen; 
- Noodorganisatie. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Uit de audit op de management review en audits is gebleken dat DSM Delft Permit deze uitvoert volgens hun 
eigen procedure en planning. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Verschillende punten uit de terreinronde geven aan dat het toezicht op de uitvoering van 
werkzaamheden sterk verbeterd kan worden. DSM moet hier met name op het Noord- en 
Oostterrein meer aandacht aan besteden. 

- De rioleringstekeningen zijn onvoldoende duidelijk. DSM moet deze aanpassen. 
- DSM heeft onvoldoende maatregelen genomen om afstroom van melasse naar het oppervlaktewater 

te voorkomen. DSM moet er voor zorgen dat er bij een incident geen melasse in het 
oppervlaktewater terecht komt. 

- DSM heeft onvoldoende overzicht van de resultaten van de management reviews van de diverse 
onderdelen op het terrein waardoor zij geen volledige uitspraak kunnen doen over de werking van 
het totale veiligheidsbeheerssysteem. 
DSM moet daarom ook een review uitvoeren op de resultaten van de diverse bedrijfsonderdelen. 
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- De noodorganisatie wordt gevormd door medewerkers van de diverse fabrieken op het DSM-terrein. 
Het overzicht van de gevolgde opleidingen per lid van de noodorganisatie kan verbeterd worden 
door dit centraal te registreren bij vergunninghouder DSM Delft Permit BV. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.  


