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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vattenfall Power Generation 
Netherlands B.V. te Hoflaan 1, Velsen-Noord 
 
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 9 en 25 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. (verder te noemen Vattenfall). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Vattenfall? 
Vattenfall verbrandt aardgas en hoogovengas ten behoeve van het opwekken van elektriciteit. Het toxische 
hoogovengas is afkomstig van het naburige staalbedrijf Tata Steel. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Vattenfall de volgende onderdelen: 
Het bedrijfsnoodplan, de oefeningen van de noodorganisatie en de getraindheid van de medewerkers in de 
bedrijfsnoodorganisatie. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Verbeterpunten uit eerdere inspecties worden door Vattenfall overzichtelijk geregistreerd en uitgevoerd.  
- Vattenfall beschikt over een bedrijfsnoodorganisatie (BNO) die is opgezet conform het Bedrijfsnoodplan 
(BNP). 
-Het BNP voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage IV van Richtlijn 2012/18/EU van het 
Europees parlement en de raad van 4 juli 2012. 
-Vattenfall houdt conform de eigen procedures het BNP actueel; 
-De medewerkers met een functie in de BNO zijn getraind en geoefend volgens een meerjaren 
oefenplanning. 
- De bedrijfssituatie zoals die in het BNP is beschreven komt overeen met de situatie in de praktijk. 
- Op plaatsen waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen is daarover voldoende informatie beschikbaar voor 
het personeel. 
- Vattenfall heeft de noodorganisatie in de Corona tijd voldoende beschikbaar en operationeel. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Er zijn geen verbeterpunten geconstateerd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.  


