
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synres B.V. te Slachthuisweg 
30, Hoek Van Holland 
 
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, 13 en 14 juni 2019 controleerden inspecteurs van de Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Synres B.V. (verder te noemen Synres). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Synres? 
Synres bedrijft een chemische fabriek waarbij batchgewijs kunstharsen voor de verfindustrie en 
glasvezelindustrie worden geproduceerd. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Synres de volgende onderdelen: 

 Wabo overtredingen en acties uit de inspectierapporten van 2018 

 Maatregelen 

 De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen 

 ATEX 

 Ageing: Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue) 

 Ageing: Passieve brandbeveiliging 

 Ageing: Drukapparatuur voorheen zorgplicht 

 De planning voor noodsituaties 

 De controle op de exploitatie 

 Wabo-wetgeving/ omgevingsvergunning 

 Milieu Risico analyse 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 VBS element iii: Het bedrijf heeft alle overtredingen en acties uit de inspectierapporten van 2018 
geadresseerd 

 VBS element v: Het bedrijf heeft door middel van een inzetoefening aangetoond dat de 
bedrijfsbrandweer goed kan optreden en dat de blus- en koelvoorzieningen voldoende inzetbaar zijn. 

 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Explosiegevaarlijke gebieden en de zoneringstekeningen dienen beoordeeld te worden en geborgd 
te worden in het EVD en de zoneringstekeningen. Het EVD dient herzien te worden.  

 In explosiegevaarlijke gebieden bijvoorbeeld bij de peroxide opslag dient de eenduidigheid van de 
bebording te verbeteren. Conform de Europese richtlijn ATEX 153 dienen explosiegevaarlijke 
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gebieden op een duidelijk zichtbare plaats met driehoekige gele EX-borden gemarkeerd te worden, 
haal overbodige bebording weg. 

 Conform NEN-EN 50171 dient de noodverlichting gecontroleerd en onderhouden te zijn. 

 Conform NEN 2559 dient de gebruiker door middel van een visuele controle periodiek te checken of 
het blustoestel op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is. 

 Lekkage door regenwater ten behoeve van gebouwen dient tegengegaan te worden, zodat er geen 
schade (kortsluiting) aan installaties kan ontstaan en werknemers niet kunnen uitglijden. 

 Passieve brandbeveiliging dient opgenomen te worden in het onderhoudsmanagement systeem. 

 Er dient achterhalen te worden op welke norm het systeem van alarmen is gestoeld. 

 Werknemers die controlerondes lopen dienen bijgeschoold te worden over PBB. 

 Het PBB dient opgenomen te worden in de controlelijsten van de rondes die gelopen worden. 

 Volgens het bouwbesluit dienen kabeldoorvoeren te zijn gedicht.  

 De passieve Brandbeveiliging dient opgenomen te worden in het onderhoudsprogramma.  

 De riooltekening dienen overeen te komen met de werkelijkheid; 

 Het telefoonnummer van Hoogheemraadschap van Delfland dient veranderd te worden; 

 De veiligheidsinformatiebladen dienen actueel te zijn; 

 In overleg met Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat dient u vergunningen te 
herzien en af te stemmen. 

 De MRA dient geactualiseerd te worden. 
 
Geconstateerde 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. 
 
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2: 

 Synres staat toe dat er werkzaamheden worden uitgevoerd met apparaten die niet in 
overeenstemming is met de essentiële veiligheidseisen van explosieveilig materieel; 

 Synres heeft met betrekking tot explosiegevaar te voorkomen de beschikbaarheid van de 
afzuigventilatie die afhankelijk is van de wijze van uitvoeren van de ventilatie onvoldoende 
aangetoond en geborgd en heeft ook onvoldoende aangetoond dat de afzuigventilatie en het 
bijbehorende equipment onderhouden is en geschikt is voor de zone. 

 Synres heeft het niet-plaatsgebonden elektrisch materieel niet  opgenomen in haar ATEX-
inspectieplanning; 

 Synres dient alle gebreken aan de PGS 15 loodsen aan te passen naar de voorschriften van de PGS 
15. 

 
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3: 

 Synres moet de hemelwaterafsluiters ook handmatig kunnen sluiten bij eventuele spills; 

 Synres moet alle afstroomroutes in de MRA beschrijven en de MRA te actualiseren. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 


