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Samenvatting van de inspectierapportage van de Brzo-inspectie 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 15 en 16 december 2021 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf Renewi Nederland B.V. (verder te noemen Renewi). In de uitvoering is onverkort rekening 
gehouden met de COVID-19 pandemie en de maatregelen van RIVM en GGD. Dit heeft er toe geleid dat de 
inspectie vooral via digitale middelen is uitgevoerd en dat de duur van locatiebezoeken is beperkt. De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 december 2021 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: 

- De opvolging van de bevindingen uit inspecties van 2019 en 2020. 
- De uitvoering volgens het preventiebeleid. 
- De registratie en bewaking van de opleidingsbehoefte van personeel. 
- De wijze waarop de gevaren van zware ongevallen geïdentificeerd en beoordeeld worden. 
- De aanwezigheid van risico-reducerende maatregelen. 
- De veranderde uitvoering van de procedure voor het beoordelen van risico's. 

 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- De opvolging van de bevindingen uit inspecties van 2019 en 2020. 
- Het opleidings- en ervaringsniveau van een depotmedewerker past bij de beschrijvingen in diens 

functieprofiel. 
- Het realiseren van een camerabewaking voor de warmteontwikkeling in de containerhal. 
- De aanwezigheid van technische maatregelen die nodig zijn voor de veilige opslag in de PGS-opslaghal. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- De werkprocessen die de veilige uitvoering van de 'vooracceptatie' tot en met de 'inklaring' beschrijven 
moeten worden beschreven in het preventiebeleid. 

- De registratie en planning van opleidingen en instructies. 
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- De uitvoering en toepassing van een geschikte onderzoeksmethodiek voor de beoordeling van gevaren. 
- De verzameling van relevante gegevens voor het uitvoeren van de systematische identificatie van 

gevaren 
- De beschrijving van de wijze waarop het risico-reducerend effect van maatregelen wordt beoordeeld. 

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

  


