
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ChemCom Industries 
B.V. te Oosterhorn 10, Farmsum 
 
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 5, 6 en 8 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, 
de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf ChemCom Industries B.V. (verder te 
noemen CCI). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 oktober 2021 bekend gemaakt aan het 
bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is CCI? 
CCI is een chemisch bedrijf dat naast duurzame lijmen ook diverse hoogwaardige producten maakt 
zoals superplastizisers voor de gips- en betonindustrie, duurzame plantenvoeding en formaldehyde 
als tussenproduct voor de chemische industrie. Daarnaast is dit jaar een nieuwe installatie in gebruik 
genomen voor de productie van glycamal en glycasol.  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij CCI de volgende onderdelen: 

- Opvolging bevindingen inspectie 2020. 
- Fysieke inspectie glycasol- en formaldehyde fabriek. 
- Aardbevingsonderzoeken. 
- Onderzoek zware ongevallen. 
- Rampenbestrijding. 
- Milieurisico-analyse (MRA). 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- De bevindingen van de inspectie uit 2020 zijn voor een groot deel opgevolgd. 
- De beschouwde P&ID (technische tekeningen) komen nagenoeg overeen met de 

praktijksituatie. 
- De aardbevingsonderzoeken zijn uitgevoerd. Er blijken geen nadere maatregelen nodig te zijn 

om de installaties te versterken. 
- De registratie van incidenten.   

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- De juiste toepassing van stofbescherming bij enkele koppelstukken. 
- Het bevestigen van flenzen. 
- De borging van het doormelden van zware ongevallen aan inspectie SZW. 
- Duidelijk vastleggen wanneer een eenvoudig onderzoek of een uitgebreid onderzoek moet 

worden uitgevoerd bij een incident. 



- Duidelijk vastleggen welke personen wanneer moeten worden ingeschakeld bij een onderzoek 
naar een incident. 

- Zorgen dat er nog beter wordt vastgelegd welke basisoorzaken ten grondslag liggen aan een 
incident.  

- De afstanden van het effect van een ramp vastleggen. 
- De MRA komt op onderdelen niet overeen met de in praktijk aangetroffen situatie en zal 

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

 


