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Inhoud Presentatie

• Kennismaking ODNZKG
• Toezicht & handhaving
• Actualiteiten vergunning



Reguliere taken; vergunningverlening, toezicht & handhaving, 
advies & expertise



Landsdelige taken:
Toezicht op meest risicovolle
bedrijven in Utrecht, Flevoland 
en Noord-Holland

In de provincie Utrecht o.a.:
Bakker Remmerden B.V. Rhenen
BASF Nederland B.V. De Meern
Ecolab Production Netherlands B.V. Nieuwegein
GBV-WECO Vuurwerk B.V. Veenendaal
Gulf Oil Nederland B.V. (Nigtevecht) Nigtevecht
Handelmaatschappij A. Smit & Zn. B.V. Amersfoort
Norbert Dentressangle Logistics B.V. Veenendaal
SC Johnson Europlant B.V. Mijdrecht
Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. Woudenberg
Varo Energy Tankstorage B.V. Utrecht

Nuscience B.V. (2016 of 2017) Utrecht



Wat maakt de OD NZKG bijzonder?



Brzo-samenwerking

• Besluit risico’s zware ongevallen 2015 / Seveso III

• Wabo bg, Inspectie SZW, Veiligheidsregio’s, 
Waterkwaliteitsbeheerder

• Provincies per 1 januari bevoegd voor alle Brzo bedrijven

• Brzo-Handhavingsstrategie en openbare samenvatting



Samenwerkende diensten

• Bevoegd gezag

– Provincie Utrecht

• Veiligheidsregio (Rampenbestrijding)

– Utrecht

• Brzo-OD (Externe Veiligheid)

– Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(hele regio / direct mandaat)

• Inspectie SZW (Interne (Arbeids) Veiligheid)

– Team Noordoost (Utrecht en Flevoland)

• Waterkwaliteitsbeheerders (Risico’s naar oppervlaktewater/riolering)

– Waternet (Brzo) en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden



BASF locatie De Meern



Activiteiten

Productieprocessen BM-plant, FT1 en FT2 bij BASF

1. Katalysator productieproces
(algemeen proces) nikkelhoudende producten 

2. Drager productieproces niet nikkelhoudende producten 

Daarnaast

• Kantoren
• Research

• Opslag grondstoffen en gereed product 



Vergunningen en meldingen (1)

Datum Onderwerp Status 

04-12-2012 Revisievergunning gehele inrichting Onherroepelijk

2013-2014 Diverse vergunningen bouw en milieuneutraal 

wijzigen

Onherroepelijk

8-04-2014 Bouwen nieuwe FT3/4 fabriek Onherroepelijk

6-05-2014 Proefnemingen BM-/FT-fabrieken Onherroepelijk

2014-2015 Diverse vergunningen bouw en milieuneutraal 

wijzigen

Onherroepelijk

03-03-2015 Onder voorwaarden toestaan van niet-reguliere 

emissies

Onherroepelijk

08-04-2015 Toevoegen proefnemingsvoorschrift Onherroepelijk



Vergunningen en meldingen (2)

Datum Onderwerp Status 

Wijziging Afvalwaterzuivering In procedure

2016 Aanpassing maatwerkvoorschrift nikkelemissie In procedure



Stilleging Productie door BASF

• Vergunningvoorschrift m.b.t. meten van emissies is een 
overschrijding geconstateerd.

• Productie door BASF onmiddellijk stilgelegd

• Melding naar ODNZKG

• Bespreking eis vergunning in combinatie met algemeen 
geldende voorschriften.

• Procedure gestart voor aanpassing maatwerkvoorschrift

• Intussen: Frequente controle op naleving stilleging 
productie door OD



Aanpassing maatwerkvoorschrift 
nikkelemissie

• Emissiegrenswaarde van 1 ug is de detectiegrens, ver 
onder BBT en niet haalbaar en niet meetbaar

• Per 1 januari 2016 geldt 500 ug als BBT

• Per 1 januari 2025 geldt Europees een grenswaarde van 
50 ug (OD sluit nu al aan op deze norm)

• Conform de wet toetsen wij of de concentratie ter paatse
van de woningen voldoet aan 20 nanogram (1/2500 van 
de emissie)

• Bij voortschrijdende technieken kunnen wij zwaardere 
emissie eisen opleggen



Immissie concentraties BASF



Toezichtsplan 2016

• Risico-analyse => Toezichtslast

• Toezichtscategorie: Hoog

• Inzet 2016:

– 2 reguliere WABO-controles (themagewijs) 
één controle inspectie en onderhoud

– 4 extern gestuurde controles

– tweedaagse BRZO-inspecties (7 en 8 sept. 2016)

– niet-aangekondige BRZO inspecties



Naleefgedrag 2014 - 2016 

• Handhavingsinzet was noodzakelijk 

• Inzet op combinatie van 

1. technische verbeteringen

• Door middel van gerichte Wabo-inspectie / Brzo inspectie

• Verbeteringen duidelijk zichtbaar

2. organisatorische verbeteringen

• Door middel van gerichte veiligheidsinspectie (Brzo)

• Eerste verbeteringen zichtbaar

3. Veiligheidscultuur

• Door middel van Brzo inspecties en gesprekken met directie

• Er is sprake van verbeterde veiligheidsbewustzijn door 
aanpassing procedures en trainingen 



Vanaf uitvoering PvA, na stillegging in 2015

• Relatief kleine hoeveelheden (gevaarlijke) stoffen

• Beperkt tot binnen de inrichting (ruimte van installatie)

• Training personeel voor het opruimen van spill’ s met 
noodzakelijke beschermingsmiddelen

• Training/stimulering personeel om alle incidenten te 
melden

• Instellen zones waar personeel alleen met bescherming 
mag werken

• Onderzoekrapportage van alle incidenten

• Bij opmerken van onregelmatigheden, direct stilleggen 
van bedrijfsonderdelen

Ongewoon voorvallen 2015-2016



Resultaat verscherpt toezicht uitvoering
Plan van aanpak ongewone voorvallen

• 6-8 wekelijkse besprekingen stand van zaken en 
knelpunten rond uitvoering PvA op locatie BASF

• Bespreking aanpassingen met beveiligingen en inspectie 
aangepaste installaties op diverse afdelingen

• Toezicht op de daadwerkelijke oplossing van door de 
Brzo inspecteurs (zorgpuntenlijst) en BASF aangegeven 
knelpunten

• Vrijgave van aangepaste installaties die als voldoende 
veilig werden beoordeeld door de inspecteurs



VRAGEN?




