Samenvatting Brzo-inspectierapport Eastman Chemical Middelburg BV
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 milieueisen voldoen. De inspectie heeft
als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier 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 een
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 1, 2 en 3 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Eastman Chemical
Middelburg BV te Middelburg. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral
onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten
het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 8 september 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 Eastman Chemical Middelburg?
De kern van de activiteiten van Eastman Chemical Middelburg bestaat uit de productie van
koolwaterstofharsen en gemodificeerde natuurharsen. De producten van Eastman worden
gebruikt in kleefstoffen, papier, verven, voedingsmiddelen en de automobielindustrie en
worden aan klanten geleverd in vaste- (pastilles) en vloeibare vorm.
Vanwege de hoeveelheid gevaarlijke stoffen valt Eastman Chemical Middelburg onder het
Besluit risico's zware ongevallen 2015.
Wat controleerden de inspecteurs?
Het inspectieteam heeft gekeken naar de volgende onderdelen binnen het
Veiligheidsbeheerssysteem van Eastman Chemical Middelburg:
• De wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen;
• De wijze waarop gevaren worden geïdentificeerd en beheerst;
• De planning voor noodsituaties;
• Het toezicht op de uitvoering en onderhoud;
• De milieu risico analyse.
Resultaten
De volgende punten waren in orde:
• De wijze waarop de wijzigingen worden ingevoerd;
• De beoordeling van de gevaren en de beheersing van deze gevaren;
• De capaciteit en het onderhoud van het blus- en koelwatersysteem;

Verbeterpunten (geen overtreding)
• Het aanpassen van de gevaarsignalering naar de laatste regelgeving;
• Het opnemen van alle maatregelen voor beheersing van de gevaren in het
onderhoudssysteem.
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.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 3
Bij Eastman Chemical Middelburg BV zijn twee overtredingen aangetroffen in deze
categorie.
• De staat van onderhoud en een aantal preventieve maatregelen op de tanklosplaats
waren niet volledig of niet in orde. Dit heeft geleid tot de overtreding.
• De procedure en maatregelen voor het voorkomen van verontreiniging van het
oppervlaktewater moet worden verbeterd.
Eindoordeel
Bij Eastman Chemical Middelburg zijn 2 overtredingen aangetroffen. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden
ook verbeterpunten. Daarvan verwachten ze dat het bedrijf die oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen
uitspraken over doen.

