
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Renewi Nederland B.V. aan 
De Lier 2 te Drachten 
 
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 1, 2, 3 en 15 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, 
de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Renewi Nederland B.V. (verder te noemen 
Renewi). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Renewi? 
Op de locatie van Renewi te Drachten worden in het CCD (Centraal Chemische Depot) gevaarlijke 
afvalstoffen ingezameld, gesorteerd, opgebulkt, tijdelijk opgeslagen en verzonden naar eindverwerkers. 
Verder is een gedeelte van Renewi, gescheiden van het CCD, ingericht voor het sorteren, op- en overslaan 
en bewerken van niet gevaarlijke bedrijfsafval en grof huisvuil en het shredderen van hout. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Renewi de volgende onderdelen: 

- het toezicht op de prestaties ten aanzien van incidenten en door het personeel gemelde onveilige 
handelingen, onveilige situaties en bijna ongevallen, 

- het bedrijfsnoodplan (oefeningen en evaluatie), 
- de oefeningen van scenario's uit het bedrijfsnoodplan, 
- de VBS-beoordeling met prestatie-indicatoren door het management, 
- de kwaliteitsbeheersing van vervuild water en schoon (hemel)water, 
- het onderhoudssysteem van het brandblussysteem. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- de betrokkenheid van het personeel is door het eenvoudiger kunnen melden van onveilige handelingen, 
onveilige situaties en bijna ongevallen vergroot, 

- het bedrijfsnoodplan wordt beoefend en geëvalueerd, 
- de beoordeling van de risico's voor het oppervlaktewater is aanwezig en is aanzienlijk verbeterd, 
- alle onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem worden gevolgd met prestatie-indicatoren en worden 

regelmatig beoordeeld, 
- het onderhoud van het brandblussysteem is uitgevoerd. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- de opvolging van een aantal bevindingen met uitloop naar 2021 moeten ook in het registratiesysteem 
'Assure' bewaakt worden, 

- de registratie en afhandeling van meldingen / 'Concerns', 



- de risicobeoordeling van de 'Concerns' vastleggen, monitoren en evalueren, 
- het evalueren van BHV oefeningen inclusief relevante ‘Concerns’ met de medewerkers, 
- onderhoud van de portofoons, 
- het veilig werken tijdens oefeningen van noodscenario's, 
- controleren en vastleggen van het door derden uitgevoerde onderhoud, 
- de bediening van de hoofdafsluiter opnemen in het bedrijfsnoodplan, 
- de open staande registraties in registratiesysteem 'Trackwise' overzetten naar 'Assure', 
- het opnemen van meer kwalitatieve prestatie-indicatoren voor het beoordelen van het 

veiligheidsbeheerssysteem, 
- de risicobeoordeling van onvoorziene lozingen kan op onderdelen verder worden verbeterd. 

 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


