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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 8, 14 en 18 december 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf DSM Delft Permit bv (verder te noemen DSM Delft). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 21 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is DSM Delft? 
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 het Gist 
Productie Bedrijf (GPB), DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) en Bioprocess Pilot Facility (BPF). Het kan 
daarnaast ook om research and Development gaan, zoals bij DSM Biotech Centre (DBC). 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij DSM Delft de volgende onderdelen: 

- De wijze waarop de bedrijven op het terrein risico-beoordelingen uitvoeren en de uitkomsten 
toepassen op de processen en installaties; 

- Ageing, met als subonderwerpen algemene degradatiemechanismen en meer specifiek op corrosie 
onder isolatie en koel- en blusleidingen; 

- Incidenten, met als subonderwerpen melden en onderzoek. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- DSM verplicht alle bedrijven die op haar terrein gevestigd zijn tot het uitvoeren van risicostudies. 
Alle bedrijven voeren, conform de procedures, risicostudies uit op een manier die past bij de risico's 
en de bedrijfsvoering van het bedrijf. 
De maatregelen en aanbevelingen die volgen uit deze studies worden aantoonbaar uitgevoerd. 

- De bedrijven op het terrein maken gebruik van degelijke methodes en studies om 
degradatiemechanismen te herkennen en erkennen. Zij gebruiken de resultaten van de onderzoeken 
om  een onderhoudsprogramma op te zetten dat er voor moet zorgen dat de  betrouwbaarheid van 
de installaties behouden blijft. Corrosie onder isolatie is een intrinsiek onderdeel van deze studies en 
het onderhoudsprogramma. 
De koel- en blusleidingen zijn opgenomen in een inspectieprogramma dat gevalideerd wordt door 
externe experts. 
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- Incidenten bij de bedrijven worden vastgelegd in speciaal daarvoor ingerichte registratiesystemen. 
Voorvallen waarbij gevaar of hinder buiten de inrichting te verwachten is, worden conform de 
procedures gemeld.  
Incidenten worden op basis van een risicomatrix geclassificeerd en onderzocht. De resultaten van 
deze onderzoeken worden vastgelegd en acties die er uit voortkomen worden aantoonbaar 
opgevolgd. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
De actie-opvolging naar aanleiding van onderhoudsinspecties werd in het verleden niet goed vastgelegd. 
Hier is een duidelijke verbetering te zien, maar het is wel een aandachtspunt. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs 
verwachten dat het verbeterpunt van het bedrijf wordt uitgevoerd.  

 


