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Geachte mevrouw, mijnheer,

In 2016 vonden op het Limburgse chemiecomplex Chemelot vier voorvallen plaats:
drie ernstige emissies van gevaarlijke stoffen en een ongeval met dodelijke afloop.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan om te achterhalen hoe
partijen op Chemelot de veiligheid beheersen en welke tekortkomingen en
kwetsbaarheden er zijn. De resultaten staan beschreven in het rapport ‘Chemie in
samenwerking - Veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ 1. De Onderzoeksraad
stelt dat verouderde ontwerpen van installaties een achterliggende factor is
waardoor de voorvallen op Chemelot hebben plaats gevonden.
Het samenwerkingsverband BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van
VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid. De Onderzoeksraad
geeft in het rapport BRZO+ de volgende aanbeveling: Bevorder dat toezichthouders
in Brzo-inspecties expliciet aandacht geven aan de risico’s van verouderde
ontwerpen van installaties.
BRZO+ heeft in navolging van deze aanbeveling besloten dit najaar een nulmeting
uit te voeren naar innovatie in relatie tot verouderde installaties. De nulmeting dient
voor de identificatie van mogelijke aanknopingspunten voor de toezichthouders om
deze innovatie te bevorderen.
Met deze brief willen we u als Brzo-bedrijf uitnodigen om aan de nulmeting deel te
nemen. BRZO+ wil benadrukken dat het om een nulmeting gaat waarmee een beeld
van de huidige situatie bij Brzo-bedrijven kan worden gevormd. Het maakt dus niet
uit of uw bedrijf wel of geen innovaties toegepast heeft. BRZO+ hecht waarde aan
uw bijdrage, omdat u als geen ander bekend bent met uw installaties en de
technieken en methoden die u toepast om deze veilig en bedrijfszeker te houden.
Medewerking aan het onderzoek is geheel op vrijwillige en anonieme basis.
Resultaten zullen niet te zijn herleiden naar individuele respondenten. De resultaten
van deze nulmeting worden met alle respondenten en betrokken
brancheorganisaties gedeeld.
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Dit rapport is in te zien op www.onderzoeksraad.nl.

a

Pagina 1 van 2

De informatie voor de nulmeting zal via een online enquête verzameld worden. Het
is de bedoeling dat ieder bedrijf de enquête eenmaal invult. In onze database is van
uw bedrijf het e-mailadres «E-mail» opgenomen. Wij vragen om uw deelname
uiterlijk 4 november a.s. te bevestigen aan bureaubrzo@rws.nl onder vermelding
van project innovatiekansen en daarbij aan te geven of het e-mailadres uit onze
database juist is.
We hopen dat u wilt deelnemen aan de nulmeting om gezamenlijk te werken aan
een veiliger Nederland. Indien u vragen heeft over deze uitnodiging tot deelname,
stelt u deze dan gerust. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan bureaubrzo@rws.nl.

Met vriendelijke groet,

Erwin de Bruin
Programmamanager BRZO+
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