Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sime Darby Unimills B.V. te
Lindtsedijk 8, Zwijndrecht
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 juni 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Sime Darby Unimills
B.V. (verder te noemen Sime Darby. Op het bedrijfsterrein aan de Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht bevindt zich
nog een bedrijf genaamd Kerry. Dit bedrijf heeft dezelfde omgevingsvergunning als Sime Darby.
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijven zijn Sime Darby en Kerry?
Sime Darby, is een van de grootste raffinaderijen op het gebied van eetbare oliën en vetten en heeft een
productie locatie in Zwijndrecht. Sime Darby beschikt over installaties om deze vetten en oliën te bewerken.
De producten van Sime Darby worden toegepast bij de bereiding van margarines, frituurvetten,
bakkerijproducten, koekjes, ijsjes, sausen, kauwgom, diervoeders en emulgatoren.
Op het bedrijfsterrein aan de Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht bevindt zich nog een bedrijf genaamd Kerry.
Kerry Zwijndrecht is een zelfstandige divisie van het Ierse bedrijf Kerry BV, vanaf hier te noemen Kerry.
Kerry maakt producten (emulgatoren) van eetbare oliën en vetten die worden toegepast in ijs, broodsoorten
of producten die worden toegevoegd aan chocolade.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Sime Darby de volgende onderdelen:
 Er is een eindinspectie Brzo uitgevoerd waarin de volgende vragen zijn beantwoord:
 Blijft de Brzo-aanwijzing van kracht na het intrekken van de biodieselvergunning?
 Hebben Sime Darby /Kerry nu door deze verandering andere gevaarlijke stoffen op het terrein in
hoeveelheden boven de lage drempelwaarde van het Brzo 2015 opgeslagen?
Resultaten
Wat was op orde?
 De Brzo aanwijzing van Sime Darby /Kerry blijft zoals verwacht niet meer van kracht na het intrekken
van de biodieselvergunning.
 Sime Darby/ Kerry. hebben op het terrein geen andere gevaarlijke stoffen opgeslagen boven de lage
drempelwaarde van het Brzo 2015.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen verbeterpunten of overtredingen van de wet- en
regelgeving.

