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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Brzo RUD Noord Nederland. In dit jaarverslag kijken we terug op het
werk dat door de gezamenlijke noordelijke omgevingsdiensten, namens de bevoegde gezagen Wabo is uitgevoerd. We doen dit aan de hand van de in het werkprogramma 2015 afgesproken ambities, doelstellingen en
speerpunten.
Ook blikken we kort terug op het landelijke jaarplan Brzo+ 2015. Dit jaarplan beschrijft het programma van
Brzo+ in 2015 waarmee de gezamenlijke overheden uitvoering geven aan de landelijke samenwerking bij de
uitvoering van VTH-taken bij Brzo-bedrijven.
Tevreden zijn we over het feit dat we in 2015 de basis hebben gelegd voor een meer uniforme en efficiënte
Brzo in Noord Nederland. De focus hiertoe ligt op het verbeteren van de samenwerking over de provinciegrenzen. Hiertoe is de overlegstructuur met de bevoegde gezagen en de omgevingsdiensten onderling aangepast,
hebben we verbeteracties voor meer uniformiteit benoemd en werken we aan nieuwe samenwerkingsafspraken. De ambitie is om dit allemaal te laten landen in het werkprogramma 2017 en daarmee oplossingsrichtingen te hebben voor de conclusies en aanbevelingen uit het Noordelijke rekenkamer onderzoek. We kijken in dit
verslag dus terug, maar zijn in ons hoofd ook al bezig met de toekomst…
In de bijlage zijn overzichten van de status van de vergunningverlening en de uitgevoerde inspecties bij Brzo+
inrichtingen opgenomen.
Organisatie
Door de vorming van de Brzo RIE-4 Omgevingsdienst Noord (Brzo RUD Noord)zijn de verhoudingen tussen
beleid en uitvoering wezenlijk veranderd. De Brzo RUD is een uitvoeringsdienst en het beleid wordt gemaakt
door de opdrachtgevers. In de uitvoering zijn landelijk diverse overleggremia waarin ook de Brzo RUD Noord
deelneemt. In deze gremia worden ook voorstellen voor landelijke afspraken gemaakt. Deze landelijke afspraken zijn vertaald naar het Werkprogramma Brzo+ 2015.
Regio Noord als gebied, omvat de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. In regio Noord zijn de volgende
uitvoerende partijen uit het BTP vertegenwoordigd: de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW),
Veiligheidsregio Groningen (ook namens Veiligheidsregio Drenthe en Veiligheidsregio Fryslân), de Omgevingsdienst Groningen (ODG), de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) , Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT), het openbaar ministerie (OM), Rijkswaterstaat en Waterschappen. Via onze regionale overlegstructuur en deelname aan de landelijke werkgroepen
leggen wij de verbinding met het Brzo+-overleg in de landelijke structuur. Deze afstemming is nadrukkelijk
tweezijdig en gaat naast de uitvoeringspraktijk in de regio's ook over de gezamenlijke vormgeving van instrumentarium en gewenste ontwikkelingen. In de praktijk blijkt dat op die wijze de betrokkenheid, zowel landelijk
als regionaal, wordt vergroot. Ook in 2015 zijn hierin wezenlijke stappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn een
uniforme inspectiemethodiek Brzo, een landelijke Handhavingsstrategie Brzo en het publiceren van openbare
samenvattingen. Daarnaast zijn er in 2015 de kwaliteitscriteria voor toezichthouders en vergunningverleners
verder ontwikkeld en hebben medewerkers vanuit Noord deelgenomen in diverse landelijke Impulsprojecten
zoals accounthouderschap en het PGS-29 project.
Gezamenlijke ambities, doelstellingen en speerpunten
Voor de gehele doelgroep, de Brzo+-bedrijven, streeft de regio Noord naar integraal toezicht op veiligheid,
milieu, water en arbeidsomstandigheden. Dat is een enorme uitdaging gezien het grote aantal overheden dat
hierbij betrokken is. Om deze ambitie te doen slagen zijn de volgende voorwaarden van groot belang:
 Bedrijven nemen hun eigen verantwoordelijkheden;
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Overheden werken op efficiënte en effectieve wijze samen binnen regio’s en komen onderlinge afspraken na;
Overheidsorganisaties voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria;
Overheden gebruiken de landelijke instrumenten en methodieken.

Ambitieniveau
In opdracht van IPO, VNG en I&M zijn de eerste ambities en de kwaliteit van de uitvoering in 2014 beschreven.
De Brzo RUD Noord heeft in 2015 een vervolg gegeven aan de invulling van de beschreven ambities en de
beschreven de kwaliteit van de uitvoering. De ambities zijn in het werkprogramma Brzo Noord 2015 verder
uitgewerkt met als doel te komen tot een Omgevingsdienst met een eenduidige structuur in de uitvoering en
aansturing, waar de uitvoering op een hoog kwalitatief niveau is. Er sprake is van een lerende organisatie door
de prestaties te monitoren en de uitvoering waar nodig bij te stellen.
Om dit te bereiken is het nodig dat de medewerkers over aantoonbare, op de taken toegesneden kwaliteit en
deskundigheid beschikken. In 2015 hebben alle inspecteurs en vergunningverleners een entreetoets gedaan
om vast te stellen welke vervolgopleiding noodzakelijk is. De opleidingen zijn inmiddels gestart en krijgen een
vervolg in 2016.
De samenwerking van de omgevingsdiensten in Noord Nederland, elkaar weten te vinden en kennisdelen is in
2015 opgestart. Hiervoor zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar de Brzo vergunningverleners en
toezichthouders van de Omgevingsdiensten van Noord Nederland elkaar hebben getroffen. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van het verder ontwikkelen van de samenwerking, uniformiteit en kwaliteit. Om
elkaar niet alleen op uitvoerend maar ook op aansturend niveau te kunnen vinden is er een geheel nieuwe
overlegstructuur opgezet, die in het Noordelijk directeuren overleg Brzo in december 2015 is geaccordeerd.
Eind 2016 zal worden geavaleerd of deze werkwijze voldoet.
Binnen de ODG zijn de afdelingen vergunningverlening en toezicht en handhaving organisatorisch gescheiden,
voor vergunningverlening en toezicht en handhaving zijn coördinatoren aangesteld die zowel intern, Noordelijk
en landelijke taken uitvoeren. Op deze manier is er een optimale uitwisseling van informatie om de VTHproducten te verbeteren. Om het kwaliteitsniveau van de vergunningen en rapportages te bewaken worden
deze binnen de organisatie aangeboden aan een tweede lezer. Kwaliteitscirkels in Noordelijk verband is een
speerpunt in 2016.
Per 1 januari 2016 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. In deze wijziging is aangegeven dat het bevoegd gezag voor de bedrijven die onder het Brzo 2015 en/of in bijlage I, categorie 4 (de chemische bedrijven)
van de Richtlijn industriële emissies vallen, overgaat naar Gedeputeerde Staten. Om deze wettelijke taak goed
te kunnen uitvoeren zijn met de gemeenten afspraken gemaakt over het overleggen van de vergunningendossiers van de bedrijven.
Aardbevingen
In opdracht van het Dagelijks Bestuur heeft de Omgevingsdienst samen met de Veiligheidsregio Groningen en
de Inspectie SZW aandacht besteed aan de effecten van aardbevingen op de Externe Veiligheid bij Brzo/RIE4installaties. Er is in 2015 een onderzoek uitgevoerd bij AkzoNobel locatie Membraan Elektrolyse Bedrijf (MEB ).
Er is o.a. gekeken naar wat het effect is geweest van de aardbevingen tot nu toe op installaties en wat voor
onderzoeken hebben al plaatsgevonden. De bevindingen van het onderzoeksteam zijn besproken met Akzo en
de provincie Groningen als bevoegd gezag. De pilot is inmiddels uitgebreid met nog drie bedrijven.
Landelijke projecten
Landelijk zijn nieuwe Brzo projecten ontwikkeld, de Impulsprojecten. De impuls Omgevingsveiligheid 20152018 wordt dan ook gezien als belangrijk instrument om bij te dragen aan een gewenste kwaliteitsimpuls van
de omgevingsveiligheid (externe veiligheid).
De belangrijkste deelonderwerpen zijn
- de kwaliteit van uitvoering van de VTH taken én van de medewerkers
- een gezamenlijke kaderstelling voor milieu, arbo- en brandweerzorg
- een uniforme en goed afgestemde uitvoering van de VTH taken
- een goede informatiepositie en IT ondersteuning
- een goede coördinatie en afstemming tussen de betrokken partijen met een goede ondersteuning.
Medewerkers van de ODG participeren in diverse Impulswerkgroepen.
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Een aantal van deze landelijke projecten zullen in Noordelijk verband in 2016 worden opgezet zoals uniformering en kwaliteitscirkels.
Een landelijke werkgroep is in 2015 gestart met het implementatietraject van de Seveso III richtlijn / het Brzo
2015. De producten uit deze werkgroep zullen in Noordelijk verband worden overgenomen en geïmplementeerd. In Noordelijk verband zijn werkgroepen opgericht om de consequenties van het Brzo 2015 te implementeren, met als doel ook verdere kwaliteitsverbetering, samenwerking en uniformiteit.

Uniform werken
Landelijk speerpunt is een uniforme programmatische en risicogerichte aanpak voor de uitvoering van de toezichtstaken. Hiervoor is het toezicht op de Brzo-uitvoering volledig afgestemd met de Veiligheidsregio’s, ILenT,
ISZW en de waterkwaliteitsbeheerders. Om dit te bereiken zijn landelijk een aantal producten en werkwijzen
ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de Brzo handhavingsstrategie. De in 2015 uitgevoerde inspecties zijn volgens
deze landelijke aanpak uitgevoerd, hiermee wordt voldaan aan deze ambitie. Uiteraard blijven we de landelijke
ontwikkelingen volgen en passen de werkwijze conform aan.
De regio Noord is trekker van een landelijk speerpunt; ‘het ontwikkelen van landelijke accounthouderschappen’, hiervoor is een projectleider aangesteld. In 2015 is er een pilotproject van start gegaan, in 2016 wordt
hieraan verdere invulling gegeven.
Uniformering werkprocessen Noord Nederland
Met de komst van de Brzo RUD Noord zijn de werkzaamheden van de omgevingsdiensten uit Groningen, Fryslân en Drenthe verder bijeengebracht. Iedere dienst heeft echter nog wel een eigen werkwijze, sjablonen etc.
Door de GIR en de NIM is er bij de Brzo-inspecties wel sprake van uniformiteit, maar er zijn nog wel activiteiten
die uniformering behoeven, in 2015 is hiermee een start gemaakt. Door de wijziging van het Bor op 1 januari
2016, zijn de provincies nu het bevoegd gezag voor de Brzo+ inrichtingen, hetgeen in praktische zin betekent
dat er door deze wijzigingen met minder bevoegde gezagen afspraken hoeven worden gemaakt. Inmiddels zijn
de afspraken voortkomend uit het werkprogramma en de dienstverleningsovereenkomsten zijn op een rijtje
gezet en aan werkgroepen gekoppeld.
Toezicht en Handhaving
Het Bestuurlijk Toezichtprogramma Brzo+ Regio Noord voor de periode 2012-2016 heeft betrekking op het
toezicht op de naleving van alle wet- en regelgeving op de genoemde thema’s door majeure risicobedrijven. Dit
zijn alle bedrijven waarop het Brzo van toepassing is en/of chemie bedrijven die voor de Wabo vallen onder
provinciaal of gemeentelijk bevoegd gezag in de categorie RIE-4 bedrijven, samen genoemd de Brzo+-bedrijven.
De uitvoering van de Brzo-inspecties geschiedt, net zoals in voorgaande jaren, door de betrokken overheden
zoveel mogelijk gezamenlijk. De landelijke handhavingsstrategie wordt gevolgd. Handhaving vindt plaats op
basis van één landelijke sanctiestrategie met volledige afstemming tussen straf- en bestuursrecht. In 2015 zijn
afspraken gemaakt met het OM en de politie over o.a. informatie-uitwisseling. Deze zijn uitgewerkt in een
convenant.
Bij de Brzo inspecties is er sprake van verregaande afstemming , met de VR, ISZW, RWS en Waterschappen.
Ook bij de Wabo inspecties wordt er vooraf afgestemd met externe inspectiediensten, zoals IL en T. Zij zijn
bijvoorbeeld bevoegd gezag voor laad- en losplaatsen.
De interne afstemming is in de bedrijfsvoering opgenomen, de diverse inspecteurs, bijvoorbeeld bouwinspecteurs en milieu-inspecteurs, weten elkaar goed te vinden. In 2015 zijn er nog geen onaangekondigde inspecties
uitgevoerd, in het werkprogramma 2016 is dit als speerpunt benoemd.
In de afgelopen jaren is gebleken dat bij enkele bedrijven er meerdere handhavingstrajecten zijn ingezet. Met
het betrokken bevoegd gezag is afgesproken dat deze bedrijven frequenter worden geïnspecteerd en daar
waar nodig met andere instrumenten zullen worden gecorrigeerd. Er is een toezichtmodel welke leidend is bij
het bepalen van het aantal inspectiedagen bij Brzo inspecties, daar waar van toepassing kan het aantal inspectiedagen over meerdere inspecties worden verdeeld. Aan de andere kant zullen de beter presterende bedrijven
minder frequent worden geïnspecteerd. In 2015 is gestart met deze werkwijze, in 2016 wordt de werkwijze
verder geïmplementeerd, ook voor de Wabo inspecties, met behulp van een risicoanalyse.
Brandveiligheid bij Brzo+-bedrijven
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De brandveiligheid van een gebouw wordt enerzijds bepaald door bouwkundige kenmerken en anderzijds door
het gebruik ervan. Het wettelijk kader is verankerd in de Woningwet en het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is in
hoofdzaak toegespitst op woningen, woongebouwen, logiesgebouwen en kleine industriegebouwen en in mindere mate op de procesindustrie. De gebouwen in de procesindustrie hebben veelal zeer grote brandcompartimenten, zijn vaak gedateerd en op korte afstand van elkaar gelegen. Vaak hebben in de loop van de tijd veranderingen plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld doorvoeren in muren, waardoor de brandwerendheid veranderd kan zijn. In de provincie Drenthe is in 2015 gestart met een project, in samenwerking met inspecteurs van
de Veiligheidsregio, om deze wijzigingen inzichtelijk te maken en eventuele onvolkomenheden te verhelpen.

Kritische prestatie-indicatoren 2015
In de landelijke werkwijze Brzo zijn diverse afspraken opgenomen die voor de Regio Noord zijn vertaald in een
aantal doelstellingen zoals:
 90% van alle inspectieagenda’s worden minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van de inspectie
verzonden;
 90% van de inspectierapporten worden uiterlijk binnen 8 weken na de inspectie verzonden aan het
desbetreffende bedrijf.
 100% van de geplande inspecties worden uitgevoerd, met een vooroverleg en nabespreking volgens
de werkwijzer Brzo ’99.
Alle geplande Brzo inspecties in 2015 zijn uitgevoerd. In Groningen zijn er 27 inspecties uitgevoerd, in Fryslân 7
inspecties en in Drenthe 4 inspecties. In totaal zijn er dus 38 inspecties uitgevoerd in 2015 waarbij in 74% van
de inspecties de agenda minimaal 4 weken van te voren is verstuurd en bij 48% van de inspecties is de rapportage binnen de gestelde termijn van 8 weken verzonden aan het bedrijf.
Alle geplande inspecties zijn uitgevoerd met een vooroverleg en nabespreking volgens de Brzo-werkwijze.
Specifieke ambities, doelstellingen en speerpunten van vergunningverlening.
Voor de uitvoering van vergunningverlening zijn in het werkprogramma een aantal criteria opgenomen om te
voldoen aan de algemene doelstellingen van de bevoegde gezagen. Zo worden vergunningen verleend op basis
van de geldende Nationale en Europese wet- en regelgeving, voldoen ze aan de kwaliteitscriteria en worden de
vergunningen verleend binnen de wettelijke termijnen. Tevens worden vergunningen geactualiseerd op basis
van een programmatische en risicogerichte aanpak.
De in het werkprogramma gestelde uitgangspunten zijn in 2015 correct gehanteerd, en is een start gemaakt
met het maken van werkafspraken en borging van uniformering van vergunningverlening. Hieraan wordt in
2016 verdere invulling gegeven.
Brzo-2015 check op inrichtingenbestand
In 2015 is door de ODG, FUMO en RUDD in gezamenlijkheid onderzocht op welke wijze een check op de inrichtingenbestanden zou kunnen worden uitgevoerd, met als doel om boven tafel te krijgen welke - tot dusverre
nog niet aangewezen - inrichtingen er met de intrede van het Brzo 2015, Brzo-plichtig zouden worden.
Wijzigingen moeten in ieder geval door exploitanten van inrichtingen bij het bevoegd gezag worden gemeld.
Met dit gegeven hebben de afzonderlijke bevoegde gezagen/ provincies hieraan niet allemaal dezelfde inspanning te willen geven, hetgeen erin geresulteerd heeft dat het uitvoeren van de 'Brzo-2015 check' op inrichtingenbestanden niet uniform is ingevuld en opgepakt. Aangezien bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen medio
2016 de verplichting hebben om gegevens te verstrekken aan het bevoegde gezag, zal dan ook duidelijk worden of de wijzigingen gevolgen hebben gehad voor de indeling van enkele inrichtingen.
Onderzoek Noordelijke Rekenkamer
In het onderzoeksprogramma 2014-2015 van de Noordelijke Rekenkamer is opgenomen dat de Rekenkamer de
kwaliteit van het toezicht op risicovolle bedrijven in het Noorden gaat onderzoeken. Hiertoe is besloten na
advies van de Programmaraad. Aanleiding voor het onderzoek is dat provincies met ingang van 2014 het toezicht en de handhaving (en ook de vergunningverlening) bij zeer risicovolle bedrijven uit laten voeren door een
daartoe gespecialiseerde omgevingsdienst.
Met dit onderzoek wil de Rekenkamer in beeld brengen of het provinciale toezicht op deze zeer risicovolle
bedrijven – waarvan de uitvoering is uitbesteed – voldoende bijdraagt aan de gewenste staat van veiligheid bij
deze bedrijven.
Voor dit onderzoek hanteert de Rekenkamer de volgende centrale vraagstelling:
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Draagt het provinciale toezicht op de majeure risicobedrijven – waarvan de uitvoering is uitbesteed aan de
Brzo-omgevingsdienst – in voldoende mate bij aan de gewenste staat van veiligheid bij deze risicobedrijven en
welke lessen zijn er te trekken voor de komende periode?
De rekenkamer heeft aan de drie Noordelijke provincies een (concept) rapport aangeboden met daarin hun
conclusies en aanbevelingen.
De conclusies zijn bijna gelijkluidend. Ze gaan met name over:
•
De gekozen gedeconcentreerde organisatievorm met de voordelen en nadelen daarvan.
•
Het verschil in kwaliteitsmaatstaven, werkwijzen urennormeringen en automatiseringssystemen.
•
Het niveau van samenwerking en efficiëntie van informatie-uitwisseling.
•
De informatievoorziening aan de Provinciale Staten.
Ook de aanbevelingen zijn gelijkluidend, zij gaan met name over:
•
Een efficiëntere samenwerking.
•
De inzet va de Brzo-inspecteurs alsof zij uit één "pool" komen.
•
Het streven naar een gezamenlijke maat.
•
De informatievoorziening aan Provinciale Staten.
•
Overleg met de verantwoordelijke gedeputeerde over de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken
bij majeure risico-bedrijven.
Het definitieve rapport van de NRK komt medio 2016 beschikbaar.
Wob verzoek NOS
De NOS wil weten hoe het met de risico’s staat bij Brzo bedrijven en heeft daarom de 6 Brzo OD’s met een Wob
verzoek gevraagd om een overzicht van de CIN meldingen (ongewone voorvallen) van afgelopen 3 jaar. Om de
wijze van afhandelen zoveel mogelijk uniform te laten verlopen is dit traject landelijk gecoördineerd. Echter
door verschillende interpretaties per OD, door het niet goed in orde hebben van de meldingenstroom en verschillen in de afhandeling is de betrouwbaarheid van de geleverde gegevens niet erg hoog en dat legt beperkingen op aan de conclusies.
Het is alle OD’s gelukt om binnen de gestelde termijn relevante gegevens te leveren over de BRZO bedrijven,
doch de mening is dat uit de aangeleverde cijfers geen conclusie kan worden getrokken over de risico’s of veiligheid van (bepaalde) bedrijven.
Verder is onbekend hoe diepgaand de aangeleverde gegevens door de NOS worden geanalyseerd en welke
andere input nog wordt gebruikt, maar vanuit het Managementoverleg is in ieder geval besloten
dat er een evaluatie moet komen van het proces en de onderlinge communicatie en waarin tevens wordt nagegaan welke beeld bij de NOS ontstaat als alle informatie door de NOS is gelezen en geanalyseerd.
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Bijlage: Overzichten status vergunningverlening en uitgevoerde inspecties bij Brzo+ inrichtingen.
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Statusoverzicht en planning Vergunningverlening 2016 bij Brzo/RIE-4 bedrijven in Groningen (versie d.d. 12 meii 2016)
Nr.

1

Bedrijf

GRONINGEN (OGD)
FinCo Terminal Groningen B.V.
(vh. Aardolie Opslag Groningen
(AOG)

Plaats

VVer/Pl.

BRZO2015

RIE-4

Afronding lopende
procedure in 2016,
incl. planningsdatum
ontwerp dan wel def.
vergunning

Start verg.traject in
2016 met reden op
basis van wat ?
Planning belangrijke
stappen

Opmerkingen

Groningen

IP

PBZO

-

Afronding revisievergunning ontwerp Q2;
def. besluit Q4

n.v.t.

Momenteel verwerken/bespreken
opmerkingen tweede concept (deze is
geactualiseerd op komende PGS 29,
wijziging bevoegd gezag, BRZO 2015
en vierde tranche Activiteitenbesluit)
opleveringscontrole 2016; vergunning
d.d. 6 okt. ’15 actueel; per 24/11/’15
onherroepelijk
actualiseringstoets in 2020
Mogelijk compliance traject in 2016
e.v.

2

Akzo Nobel MEB

Farmsum

AH

VR

RIE-4

n.v.t

n.v.t.

3

Akzo Nobel MCA

Farmsum

AH

VR

RIE-4

PGS29/PGS15

4

Akzo Nobel Salt

Farmsum

AH

-

RIE-4

PGS-15 en PGS-29
(versie juni 2016)
aanpassingen worden
in 2016 afgerond dan
wel via een Ahw dan
wel via een aanvraag
voor verandering.
n.v.t.

5

Klesch Aluminium Delfzijl (Aldel)

Farmsum

AT

VR

-

Actualisering vergunningsituatie

6

AVEBE Ter Apelkanaal

Ter Apelkanaal

HK

PBZO

-

n.v.t.

7

AVEBE Foxhol

Foxhol

AH

PBZO

-

Ahw per 01-04-2016
Procedure AHW
revisievergunning
(incl. PGS 15/PGS 29
voorschriften) loopt.
Concept-beschikking
gereed.
Ahw o.a. tankopslag
1/12/2016 (zie 12)

8

Covestro (Bayer MaterialScien-

Foxhol

AH

VR

RIE-4

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

p.m.

Vergunning actueel; Mogelijk compliance traject in 2016 e.v.
actualiseringstoets in 2018
Vorm procedure onduidelijk; overleg
met GS; afwachten inwerkingtreding
geact. Bref Non-ferro
I.v.m. 4e tranche Activiteiten-besluit
(onderdeel lucht) en in afwachting
nieuwe PGS 15 en PGS 31.
Verzoek intrekking o.a. tanks ethyleenoxide en acrylonitril incl. nieuwe
BRZO kennisgeving verwacht Q2 ‘16.
Ontwerpbesluit ter inzage t/m 7 dec.
’15; zienswijzen + invloed 4de tranche
AB worden verwerkt in def. besluit
jan.’16
Vergunning actueel; actualiserings-
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Nr.

Bedrijf

Plaats

VVer/Pl.

BRZO2015

RIE-4

Afronding lopende
procedure in 2016,
incl. planningsdatum
ontwerp dan wel def.
vergunning

Start verg.traject in
2016 met reden op
basis van wat ?
Planning belangrijke
stappen

9

ce)
BioMCN

Farmsum

HH

-

RIE-4

Doorloop 2015projecten (zie opm.)

n.v.t.

p.m.

10

ChemCom Industries (CCI; vm.
Dynea)

Farmsum

AK

VR

RIE-4

11
12

Delamine
DFE Pharma*

Farmsum
Foxhol

AH
AH

VR
PBZO

RIE-4
-

13

Dow Benelux

Farmsum

IP

-

RIE-4

14

Eco Fuels Netherlands B.V.

WS

-

RIE-4

15

ESD

Eemsmond/
Eemshaven
Farmsum

Doorstart Methylalproject per Q3 2016.
Start Glycamalproject in Q1 2016.
Besluitvormingen
Methylal in 2017 en
Glycamal in 2016
n.v.t.
Ahw o.a. tankopslag
1/12/2016 (zie 7)
Afronding lopende
procedure (uitbreiding
opslagcapaciteit) Q1
2016
en afronding actualisatie revisievergunning Q1 2016
n.v.t

HH

-

RIE-4

Besluit Ahw (geur) Q2

n.v.t.

16

FinCo Terminal Delfzijl B.V. (vh.
Gulf Oil)

Delfzijl

AZ

PBZO

-

Revisie ontw. besluit
+ besluit Q3/Q4

n.v.t.

17

Holthausen

Hoogezand

p.m.

PBZO

-

n.v.t.

n.v.t..

Opmerkingen

toets 2017
Aanpassing NOx-norm: besluit 15 dec.
’15; onherr. 2 febr. 2016
oprichting CO2-tanks, besluit 18 nov.
’15; onherr. 5 jan. ‘16
afsplitsing DGR, besluit 8 dec. ’15.
onherr. 26 jan. ‘16
Beroepsprocedure methyleenkorrels;
zitting en uitspraak wsn. in Q3-’16;
consequenties dan pas duidelijk.
Nu wachten op zittingsdatum

PGS29 aanpassing
n.v.t.

Afh. PGS-29-2016 (juni)
-

n.v.t.

Aanvraag uitbreidingsvergunning is
ingetrokken. Doorlichting gestart Q4
2015. AHW (actualisering) in ieder
geval m.b.t. NOx emissie procesfornuizen. Planning ontwerpbeschikking (Q2)

n.v.t.

Vergunning actueel; actualiseringstoets 2019
AHW (o.a. geuraspect); ontwerpbesluit
ter inzage per 11 jan. ’16; veel zienswijzen
Wachten op beoordeling PGS29 versie 2016
(te maken door Kerstin, rond zomer
2016 gereed). Daarna kan ontwerpbesluit afgerond worden.
Vergunning actueel; actualiseringstoets 2018
Vergunningverlener wordt toegewezen
bij een volgende procedure
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Nr.

Bedrijf

Plaats

VVer/Pl.

BRZO2015

RIE-4

Afronding lopende
procedure in 2016,
incl. planningsdatum
ontwerp dan wel def.
vergunning
Besluit revisie Q3

Start verg.traject in
2016 met reden op
basis van wat ?
Planning belangrijke
stappen
n.v.t.

18

JPB Logistics Farmsum

Farmsum

IP

VR

-

19

JPB Logistics Winschoten

Winschoten

IP

VR

-

Aanvraag revisie
Q3/besluitvorming
Q4; voorafgaand
verandering CO2blussing

n.v.t.

20

JPB Logistics Tankenpark CPD

Farmsum

AK

VR

-

n.v.t.

n.v.t.

21

Kisuma Chemicals

Veendam

AZ

VR

RIE-4

n.v.t.

p.m.

22

Koopman Warehousing

Hoogezand

AK

PBZO

-

n.v.t.

n.v.t.

23

Lubrizol

Farmsum

IP

-

RIE-4

n.v.t.

24

NAM RBI

Farmsum

AH

VR

-

25

Ned. Gasunie Oude Statenzijl

Drieborg

AH

PBZO

-

Ontwerpbesluit revisie Q3 besluit Q4
n.v.t.

afronding actualisatie
Q3 2016 (start Q2
2016)
n.v.t.

26

Ned. Gasunie Grijpskerk

Grijpskerk

AH

PBZO

-

n.v.t.

p.m.

27

Ned. Gasunie Scheemda

Scheemda

AH

PBZO

-

p.m.

28

Ned. Gasunie Spijk

Spijk

AH

PBZO

-

ja, intrekking deels
1/12/2016
ja

29

NedMag

Veendam

IP

-

RIE-4

n.v.t.

n.v.t.

p.m.

n.v.t.

Opmerkingen

Aanvraag revisie en ontwerpbesluit Q2
2016
rev. traject volgt op Warvenweg
(“blauwdruk-aanvraag”)
Nieuwe ontwikkeling: conceptaanvraag uitbreidingsvergunning i.v.m.
wijziging brandblusinstallatie. Vooroverleg gaande.
Vergunning actueel; actualiseringstoets 2019; er loopt vooroverleg t.a.v.
aanpassingen.
Actualiseringtoets in 2016; dan opvolging bepalen in 2016 of later
Vergunning actueel; actualiseringstoets 2019
Opvolging te bepalen; p.m. Doorlichting zal worden gestart Q2 2016
Aanvraag + VR verwacht in Q2 ’16
Afh. van nr. 28; zie daar
actualiseringstoets 2020
Afh. van nr. 28; zie daar
actualiseringstoets 2020
Afh. van nr. 28; zie daar
actualiseringstoets 2020
Ontwerpbesluit Q1 ter inzage; besluitvorming Q2. Definitieve afspraken met
GU worden na Spijk geïmplementeerd
in nrs. 25, 26 en 27
Uit de risicoanalyse van 2016 volgt dat
moet worden nagegaan of de emissie
van HCl kan voldoen aan de norm van
het Activiteiten-besluit. En zo niet: of
maatwerkbesluit kan worden genomen.
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Nr.

Bedrijf

Plaats

VVer/Pl.

BRZO2015

RIE-4

-

Afronding lopende
procedure in 2016,
incl. planningsdatum
ontwerp dan wel def.
vergunning
pm

Start verg.traject in
2016 met reden op
basis van wat ?
Planning belangrijke
stappen
pm

30

Green Oil Company/North Refinery

Farmsum

HK

VR

31

Farmsum

AZ

32

Evonik Peroxide Netherlands
(vm.FMC; vm. PeroxyChem)
PPG Delfzijl

VR

RIE-4

n.v.t.

AZ

-

RIE-4

Kolham

HK

VR

-

Stinoil

Veendam

AZ

VR

-

35
36

Teijin Aramid
Vopak Terminal Eemshaven

Farmsum
Eemsmond/
Eemshaven

AH
AH

VR
VR

RIE-4
-

Vooroverleg gestart 1
maart 2015
Def. beschikking
veranderingsvergunning opslag
ADR stoffen begin
mei ’16 verwacht.
VVGB gemeente
Slochteren afwijken
bestemmingplan
26/04/16 verwacht
Revisietraject is in
2015 gestart (vooroverleg loopt) aanvraag Q2 ‘16
ja, verand. 1/12/2016
n.v.t.

1-7-2016
revisie i.v.m. ouderdom
n.v.t.

Farmsum

33

Reining Warehousing

34

37

Zeolyst

Farmsum

AZ

-

RIE-4

vooroverleg gestart
op 7-10-2015

Verwachting start verg.
procedure 1-7-2016

38

G2G (werknaam)

Farmsum

HH

-

RIE-4

n.v.t.

39

Alinement B.V.

Veendam

FV

PBZO

-

Oprichting nw. bedrijf.
Vooroverleg is gestart
Q4 ’15 met GS als
b.g.; Aanvraag in Q3;
besluitvorming Q4
oprichtingsaanvraag
13 okt 2013, ontwerp
ter inzage wacht nog
op "groen licht " van

Gedoogverzoek ingediend voor vervroegde
opslag ADR stoffen.
Bij brief van 23/04/16
afgewezen.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

Opmerkingen

afh. uitkomst beroep/faillissement
revisievergunning 2013 is reeds AHW.
Er wordt, in afwachting van doorstart/overname, nog deels ingetrokken/AHW
Revisieaanvraag ingediend okt. 2015;
besluit medio ‘16
Milieuneutrale wijziging opslag nonADR 11/10/15 verleend.
.

Vooroverleg loopt
fase-1 aanpassing PGS-29-2015 leidt
niet tot noodzaak aanpassing vergunning.
Doel: vergunning op hoofdzaken;
hernieuwd overleg nu met GS moet
nog plaatsvinden.
Door CCI vertraagd.

Alinement is failliet!
Onduidelijk wie de aanvraag zal intrekken.
Project is gestopt.
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Nr.

Bedrijf

Plaats

VVer/Pl.

BRZO2015

RIE-4

Afronding lopende
procedure in 2016,
incl. planningsdatum
ontwerp dan wel def.
vergunning
Veendam.
Aanvraag binnen
10-7-2015; doorloop
tot 1 maart 2016

Start verg.traject in
2016 met reden op
basis van wat ?
Planning belangrijke
stappen

40

Green Foods Farm (HarvestaGG)

Ter Apelkanaal

AZ

PBZO

-

41

Contitank

Farmsum

AH

-

RIE-4

pm

42

PQ Silicas B.V.

Winschoten

AZ

-

RIE-4

pm

43

JWildeman Storage & Logistics

Farmsum

AH

VR

Opmerkingen

Project op hold gezet. Mogelijk andere
locatie
Rev. van 24 aug ’99 GS
vooroverleg t.b.v. nw. revisie zonder
chemisch productieproces loopt; vervalt RIE-4.
Proces sinds ong. 2006 buiten werking.
Nw. b.g. = BenW
Vooroverleg revisie loopt en zal door
allerlei oorzaken weer Q1-2017 worden opgepakt.
GS is bevoegd gezag per 1 jan. 2016
(afgestemd 12 april 2016).
Nu onder bevoegdheid BenW; vooroverleg loopt waardoor VR-plicht en
dus GS
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Statusoverzicht en planning Vergunningverlening 2016 bij Brzo/RIE-4 bedrijven in Fryslân
Nr.

Bedrijf

Plaats

1

Fryslân (FUMO)
Avek

2

VVer/Pl.

BRZO2015
HD of
LD

RIE-4

Afronding lopende
procedure in 2016, incl.
planningsdatum ontwerp dan wel def. vergunning

Surhuisterveen

LD

-

Ontwerp-besluit revisie Q2/Q3

BASF Nederland

Nijehaske

HD

RIE-4

-

3

Bosma Transport en Opslag

Nijehaske

LD

-

-

4

Harlingen

LD

-

5
6

Finco Bunkering Terminal Harlingen
Gascentrum Noord Nederland
MoTip Dupli

Grou
Wolvega

LD
HD

-

Ontwerp besluit AHW
ivm PGS 29 Q3
Vervolg vooroverleg
uitbreiding

7

Nederlandse Gasunie

Aldeboarn

LD

-

-

8

Noord Nederlandse Tankopslag

Sneek

LD

-

Definitief besluit gedeeltelijke AHW

9

Schuurmans Vuurwerk

Leeuwarden

HD

-

10

Van Gansewinkel Nederland

Drachten

HD

-

11

Wenau (na uitbreiding Brzo)

Heerenveen

HD

-

12

Zandleven Coatings

Leeuwarden

LD

-

Vervolg vooroverleg
revisie
Ontwerp-besluit revisie Q2

Start verg.traject in 2016
met reden op basis van
wat ?
Planning belangrijke stappen

5 jaarlijkse doorlichting vergunning en zonodig AHW
Behandeling aanvraag verandering opslag niet-ADRstoffen
Ontwerp-besluit Q2
Daarna start vooroverleg
wijziging opslag ADR-stoffen
Ontwerp-besluit uitbreiding
Q3
5 jaarlijkse doorlichting vergunning en zonodig AHW
Verzoek wijziging vergunning
(ipv AHW)
Ontwerpbesluit Q3
Verzoek intrekking omgevingsvergunningen, ontwerp-besluit Q2/Q3
Definitief-besluit revisie Q3

vooroverleg revisie

Opmerkingen

RIE-4 afgestemd met
ODRN en OMWH. Bedrijf
is hiermee nog niet akkoord
AHW igv wijziging
PGS15 / PGS31
AHW igv wijziging
PGS15
Doorlichting 2018

De publicatie PGS 29 in
juni a.s. wordt afgewacht
Doorlichting 2020
AHW igv wijziging PGS
15 / PGS 31
Doorlichting 2018
De publicatie PGS 29 in
juni a.s. wordt afgewacht
Doorlichting 2017
Na afronding geen sprake meer van BRZO
AHW igv wijziging
PGS15 / PGS31
Indien in juni nieuwe
PGS29 verschijnt, dan
wordt deze in het definitief besluit verwerkt
e
1 concept is binnen
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Statusoverzicht en planning Vergunningverlening 2016 bij BRZO/RIE-4 bedrijven in Drenthe
Nr.

Bedrijf

Plaats

01

DRENTHE (RUD)
BGA Coevorden

Coevorden

02

Cumapol Emmen B.V

VVer/Pl.

BRZO2015

DR

HD

Emmen

RIE-4

Afronding lopende
procedure in 2016,
incl. planningsdatum
ontwerp dan wel def.
vergunning

Mogelijk een MNW kleine wijzigingen in uitvoering
project. Tot op heden nog geen aanvraag
Veranderingsvergunning nieuwe productielijn. Aanvraag is op 13 januari 2016 ingediend

RIE-4
DR

03

DSM Advanced Polyesters

Emmen

RIE-4
DR

04

DSM Coating Resins Nederland
B.V. (Aliancys m.i.v 1-1-2016)

Schoonebeek

DSM Engineering Plastics B.V.

Emmen

VV tankenpark
PGS29, Q3
VV stalling tankauto’s met gevaarlijke stoffen &
actualisatie Energieparagraaf, concept aanvraag is
in voorbereiding.

RIE-4
CO

05

Start verg.traject in 2016 met reden op basis van
wat ?
Planning belangrijke stappen

RIE-4
DR

06

Hunter Douglas Europe B.V.
(HCI)

Deze is afgerond
ingediend 6-1-2015

Hoogeveen
DR/CO

LD

DR/CO

LD

07
Joontjes BV
08

Meppel

Morssinkhof Plastics Emmen
B.V.

Emmen

Sunoil Biodiesel

Emmen

RIE-4

Melding korrelopslag
gereed

Verzoek tot aanpassing/intrekking voorschrift i.v.m.
brandwerendheid draagconstructie tankopslag
(PGS30) i.r.t. brandscenario. Is in behandeling.
Actualisatie vigerende vergunning voor wat betreft
diverse PGS-richtlijnen, concept ontwerp is week 27
gereed
VV opslag chemicaliën kleine wijzigingen in opslaglocatie. Status vooroverleg

DR
09

RIE-4

5-2-2016 aanvraag veranderingsvergunning ingediend i.v.m. wijzigen productieproces.

DR
10

Swedish Match Lighters B.V.

Assen
CO

LD

11
Teijin Aramid B.V.

MNW/VV toepassen
zwart zwavelzuur

Emmen
CO

LD

Actualisatie vigerende vergunning(voorschriften),
start week 33 2016, i.v.m. aanpassing aan vigerende PGS-richtlijnen.
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Statusoverzicht Wabo inspecties bij Brzo+ bedrijven Groningen
Bedrijf

2e reguliere inspectie uitgevoerd

Handhaving J/N
N
N
J
N
N

J

27-10-2017
27-10-2015
25-08-2015
01-06-2015
08-10-2015
12-11-2015
i.v.m. ongewoon voorval
11-11-2015

08-07-2015

J

08-07-2015

N

07-07-2015

N

24-09-2015

N

07-07-2015
19-02-2015
incl. hercontrole
2014
07-10-2015
17-09-2015

J
N

17-11-2015

N

J
N

J
J
J

Klesch (Aldel)
Holthausen
JPB Warvenweg
Kisuma
NAM RBI
AVEBE FOX + Pharma
BioMCN
JPB CPD

04-06-2015
18-08-2015
10-06-2015
08-10-2015

N
J
N
N

12-11-2015
19-11-2015
25-11-2015
i.v.m. oplevering
01-09-2015
23-09-2015

N

14-01-2015
02-02-2015
26-01-2015

N
J
N

15-06-2015
02-06-2015
2-3-15, 23-3-15,
8-4-15, 19-8-15 (inspectie,
excl. Fysiek bezoek, beoordeling documenten)

N
N
N

Koopman warehousing
Suiker Unie is onder
Brzo/RIE-4 uit
Reining
Akzo MCA+ AUB
Akzo zout
Chemcom (Dynea)
Bayer MaterialScience
Teijin Aramid Farmsum

13-01-2015
10-02-2015

N
J

21-05-2015

N

26-03-2015
18-09-2015
11-03-2015
03-03-2015

J
N
J
N

11-05-2015
01-12-2015

J
N

24-06-2015

N

16-06-2015

N

N

DOW
ESD
Lubrizol
PPG Delfzijl
Zyolist
Nedmag
PeroxyChem FMC
GOC/NRD
i.h.k.v.h. koersproject

04-06-2015
28-05-2015
26-03-2015
28-04-2015
01-05-2015
21-05-2015
16-06-2015
06, 11, 13, 17, 20,
24, 27en 30-032015
07 en 09-04-2015
28-01-2015

N
N
J
J
J
N
J
Zie project!!

18-09-2015 i.v.m. ongewoon voorval
07-12-2015
08-12-2015
03-11-2015
11-11-2015
17-12-2015
14-12-2015

N

12-05-2015 i.v.m. ongewoon voorval
12-11-2015

N

AOG
Akzo MEB
Akzo AUB/SU
Gulf Oil
Vopak Terminal Eemshaven
JPB Winschoten
Gasunie transport Oude
Statenzijl
Gasunie Transport Grijpskerk
Gasunie Transport Scheemda
Gasunie Transport Spijk
Stinoil
AVEBE TAK
Delamine

EcoFuels

1e reguliere inspectie uitgevoerd
08-09-2015
11-03-2015
10-04-2015
16-01-2015
03-02-2015
01-04-2015
incl. her-controle
2014
02-09-2015

Handhaving
J/N
J
J
J
J
J
J

Jaarverslag djdkjdkjdfkjd[Geef tekst op]

J (LOD)

N

N

N
N
J
N
N

N

Pagina 14

DNBRZO1606 Concept Jaarverslag 2015 Regio Noord
Statusoverzicht Wabo inspecties bij Brzo+ bedrijven Fryslân
Bedrijf
BASF

1e reguliere inspectie uitgevoerd
09-03-2015

Handhaving
J/N
N

Motip
Van Gansewinkel
Wenau
Avek
Gasunie Oldeboarn
Bosma
Bunkerservice
Gascentrum NN
NN Tankopslag
Schuurmans (Falliet)

23-01-2015
30-9-2015
17-7-2015
03-11-2015
02-11-2015
20-04-2015
28-01-2015
18-02-2015
29-04-2015
16-10-2015

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

2e reguliere inspectie
uitgevoerd
Was ingepland op 28-12
i.vm. ziekte uitvoering in
2016
22-12-2015
7-12-2015
21-12-2015

Handhaving J/N

14-12-2015
12-08-2015
17-09-2015
06-11-2015

N
N
N
N

2e reguliere inspectie
uitgevoerd

Handhaving J/N

30-09-2015
03-12-2015
04-09-2015
03-12-2015

N
N
N
N

02-11-2015

N

J
N
J

Statusoverzicht Wabo inspecties bij Brzo+ bedrijven Drenthe
Bedrijf
HCI
Swedish Match Lighters
WPA
Joontjes
DSM Advanced Polyesters
DSM coating Resins
DSM Engineering Plastics
Cumapol
Morssinkhof Plastics
Teijin Aramid
Sunoil Biodiesel

1e reguliere inspectie uitgevoerd
03-12-2015
06-10-2015
13-08-2015
18-03-2015
20-04-2015
20-02-2015
20-04-2015
16-09-2015
09-07-2015
18-05-2015
10-03-2015

Jaarverslag djdkjdkjdfkjd[Geef tekst op]

Handhaving
J/N
J
J
N
J
N
N
N
N
N
N
J
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Statusoverzicht Brzo inspecties Groningen
Bedrijfsnaam

Data inspectie

Uitgevoerd

Door

Ja

Handhaving
J/N
Ja

Aardolie Opslag Groningen

27 en 28-01 en 24-02

Teijin Aramid B.V. (Farmsum)

09, 10 en 11-02

Ja

Nee

NVT

North Refinery Refining & Trading Company

17 en 18-02

Ja

Ja

ISZW en Wabo

JPB Logistics B.V. CPD

10-03

Ja

Ja

ISZW en Wabo

Kisuma Chemicals B.V.

11-03

Ja

Ja

Wabo

Nederlandse Gasunie (Groningen)

24, 25 en 26-03

Ja

Ja

ISZW, Wabo en
VR

JPB logistics B.V. Warvenweg
(Farmsum)

09 en 10-04

Ja

Ja

ISZW

AVEBE b.a. (Ter Apelkanaal)

14 en 15-04

Ja

Ja

Wabo

JPB Logistics B.V. Winschoten

21-04

Ja

Ja

ISZW en Wabo

Nederlandse Gasunie
(Scheemda)

19 en 20-05

Ja

Nee

NVT

Nederlandse Gasunie (Oude
Statenzijl)

19 en 20-05

Ja

Nee

NVT

ChemCom (Dynea) B.V.
(Delfzijl)

21 en 22-05

Ja

Ja

ISZW en Wabo

Delamine BV

27 en 28-05

Ja

Nee

NVT

Covestro (Bayer MaterialScience B.V.)

09 en 10-06

Ja

Ja

ISZW

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (M.E.B.)

17, 18 en 19-06

Ja

Nee

NVT

Stinoil

01 en 03-09

Ja

Ja

ISZW

NAM RBI

07 en 08-09

Ja

Nee

NVT

PeroxyChem (FMC)

15 en 16-09

Ja

Ja

ISZW en Wabo

Klesch Aluminium Delfzijl BV
(Aldel)

17 en 18-09

Ja

Nee

NVT

Koopman Warehousing B.V.

22-09

Ja

Ja

ISZW en Wabo

Holthausen B.V.

30-09

Ja

Ja

ISZW

AVEBE Foxhol
Inclusief inrichtingsonderdeel
DFE Pharma

13 en 14-10

Ja

Nee

NVT

Jaarverslag djdkjdkjdfkjd[Geef tekst op]

ISZW
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Bedrijfsnaam

Data inspectie

Uitgevoerd

Door

Ja

Handhaving
J/N
Ja

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (MCA)

02 en 03-11

Vopak Oil EMEA

17-11

Ja

Nee

NVT

Reining Warehousing B.V.

18-11

Ja

Ja

ISZW

Gulf Oil Nederland B.V.

26-11

Ja

Nee

NVT

Gasunie Transport B.V. (Spijk)

Niet in 2015

Gasunie Transport B.V. (Spijk)

Niet in 2015

ISZW

Zonnencellenfabriek Veendam
(Als opgericht)
Woodspirit (Als opgericht)
Bio MCN (niet meer onder
Brzo)
Suiker Unie Vierverlaten (niet
meer onder Brzo)

Jaarverslag djdkjdkjdfkjd[Geef tekst op]
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Statusoverzicht Brzo inspecties Fryslân
Bedrijfsnaam

Data inspectie

Uitgevoerd

Door

Ja

Handhaving
J/N
Nee

Avek

11-02

BASF Nederland B.V. Nijehaske

20,21 en 22-04

Ja

Ja

ISZW en VR

Bunker Service Harlingen B.V.

02-06

Ja

Nee

NVT

Noord Nederlandse Tankopslag 04-06

Ja

Ja

ISZW

MoTip Dupli B.V.

07 en 08-05

Ja

Nee

NVT

Van Gansewinkel Nederland
B.V.

18 en 19-06

Ja

Ja

Wabo

NVT

Wenau (is nog in oprichting)
Zandleven Coatings
Wel op de locatie geweest,
maar geen Brzo inspectie
uitgevoerd. Dit o.a. in overleg
met de gemeente Leeuwarden.
Bosma Transport en Opslag
B.V.

Niet in 2015

12-11

Ja

Nee

NVT

Gascentrum Noord Nederland

25-11

Ja

Nee

NVT

Gasunie Transport B.V. Aldeboarn

Niet in 2015

Schuurmans Vuurwerk (Failliet)

Niet in 2015

Door

Statusoverzicht Brzo inspecties Drenthe
Bedrijfsnaam

Data inspectie

Uitgevoerd

Teijin Aramid B.V.

04 en 06-03

Ja

Handhaving
J/N
Nee

Swedish Match Lighters B.V.

27 en 28-05

Ja

Ja

ISZW

H.C.I. Holland Coatings Industries B.V.

09-09

Ja

Ja

Wabo

Joontjes B.V.

12-11

Ja

Ja

NVT

NVT

WPA-Robertus Zeker & Vast
B.V. . .alt niet meer onder het
regime van het Brzo
DSM Coating Resins
Valt niet meer onder het regime van het Brzo

Jaarverslag djdkjdkjdfkjd[Geef tekst op]
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