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Geachte voorzitter,
Met deze brief informeren wij u over de Brzo- inspectieresultaten 2021.
Brzo-inspectie
Brzo staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of
deze produceren vallen onder de werking van dit besluit. Met het ‘BRZO 2015’ zijn arbeidsveiligheid,
externe veiligheid, repressie van en voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen
bij Brzo- bedrijven geïntegreerd in één kader. Een Brzo-inspectie is een integrale veiligheidsinspectie.
Tijdens een Brzo-inspectie wordt een bedrijf in een steekproef doorgelicht waarbij wordt gecontroleerd
of het zich houdt aan de veiligheidsregels. De Brzo- inspecties worden in Zeeland uitgevoerd door een
team van toezichthouders van DCMR, Veiligheidsregio Zeeland, Nederlandse Arbeidsinspectie en
waterkwaliteitsbeheerders.
Naleving en handhaving Brzo-bedrijven in Zeeland
In 2021 waren er in Zeeland 23 actieve Brzo- bedrijven, waarvan 21 bedrijven zijn aangemerkt als
‘hoogdrempelig’ en 2 bedrijven als ‘laagdrempelig’. Het onderscheid tussen deze twee categorieën, is
het verschil in hoeveel gevaarlijke stoffen boven de wettelijke drempelwaarden aanwezig zijn binnen
een bedrijf. In 2021 is er 1 hoogdrempelig bedrijf niet geïnspecteerd door een Brzo-inspectieteam, dit
betreft Van Citters Beheer, dat in 2021 geen Brzo-activiteiten meer kende.
Conform het werkplan 2021, zijn 22 aangekondigde Brzo- inspecties uitgevoerd en daarnaast nog 4
onaangekondigde.
Uit de resultaten blijkt dat het aantal Brzo- bedrijven zonder overtredingen gelijk is gebleven ten
opzichte van 2020 (4 bedrijven). We zien een afname van het aantal overtredingen. In totaal zijn 61
overtredingen vastgesteld in 2020 was dit nog 96.
Er is een afname te zien de categorie van lichte overtredingen (van 75 naar 51) en middelzware
overtredingen (van 21 naar 7), maar een toename in de zware overtredingen (van 0 naar 3). Bij
middelzware overtredingen is geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. Bij zware
overtredingen is dit wel het geval.
Alle drie de zware overtredingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Arbeidsinspectie en zij hebben
de activiteiten direct stilgelegd. Hiermee werd het onmiddellijke gevaar direct weggenomen.

De geconstateerde overtredingen hebben meestal betrekking op het veiligheidsbeheerssysteem, dat
dient ter uitvoering en ter vaststelling van het preventiebeleid voor zware ongevallen. Het gaat daarbij
veelal om organisatorische en procesmatige aspecten: vooral het onderwerp controle op exploitatie
leverde in 2021 overtredingen op.
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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