
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DSM Delft Permit B.V. 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 6, 9 en 13 juli 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf DSM Delft Permit B.V. (verder te noemen DSM). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 13 juli 2021 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 terrein 
bevinden zich verschillende bedrijven die zich bezig houden met biotechnologisch processen. Het kan 
daarbij gaan om de productie of research and development.  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij DSM de volgende onderdelen: 
 

 Het terrein bij DSM; specifiek de Bio Pilot Facility (BPF), het Gist Productiebedrijf (GPB) en Centrient  

 De opvolging van de actiepunten uit de Brzo-inspectie uit 2020; 

 De wijze waarop werkzaamheden bij het GPB in de praktijk worden uitgevoerd; 

 De wijze waarop de prestaties van het preventiebeleid bij het bedrijf BPF worden gemeten; 

 De wijze waarop werkzaamheden bij Centrient in de praktijk worden uitgevoerd; 

 De wijze waarop DSM de maatregelen van de PGS 15 voorzieningen op haar terrein onderhoudt; 

 De wijze waarop bij het bedrijf BPF wijzigingen worden uitgevoerd; 

 De wijze waarop bij het GPB wijzigingen worden uitgevoerd; 

 De wijze waarop de prestaties van het preventiebeleid bij het bedrijf Centrient worden gemeten. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 DSM heeft de actiepunten van de Brzo-inspectie uit 2020 goed opgevolgd; 

 Bij de bedrijven Centrient en ZOR-F zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals in de werkvergunning 
is beschreven; 
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Wat waren de verbeterpunten? 

 Bij BPF was bij één werkvergunning het uit te voeren werk niet goed beschreven en deed de 
operator pas laat zijn gehoorbescherming op.  

 Bij andere werkzaamheden bij de BPF waarvoor een werkvergunning was verstrekt werd 
geconstateerd dat de operator geen veiligheidshelm droeg. 

 De ingang van de loods ZOR-F bevatte geen veiligheids- en gezondheidsignalering met betrekking 
tot de in de loods opgeslagen gevaarlijke stoffen; 

 Tussen de opslag van het salpeterzuur bij de laad-losplaats van de ZOR-F en de stoffen natron- en 
kaliloog was de afstand tussen de stoffen onvoldoende. 

 De aanrijdbeveiliging van één zijde van een hydrant ontbreekt en moet worden aangebracht. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtredingen. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


