B.10.1
Resultaten onderzoek aanwijzen bedrijfsbrandweren Hollands Midden
Hieronder een overzicht van de bedrijven die in aanmerking komen voor een aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer. Per bedrijf is bepaald in welke categorie ze vallen uit het
Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren. Hierbij is een opsplitsing gemaakt in een zestal categorieën. Hieronder is per categorie een omschrijving gegeven en per bedrijf
aangegeven waarom dit bedrijf in deze categorie valt. Indien bekend is daarnaast aangegeven wanneer mogelijke veranderingen worden verwacht en opnieuw bekeken dient
te worden of een andere categorie noodzakelijk is.
A.

Op basis van de aanwezige informatie is bepaald dat er geen sprake is van een bijzonder gevaar, de scenario’s niet voorkomen kunnen worden met een bedrijfsbrandweer
of dit gevaar wordt afgedekt door de aanwezige stationaire installaties. Deze installaties zijn geborgd in de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
deelactiviteit milieu. Het starten van een aanwijstraject is niet noodzakelijk.
Het gaat in de regio om de volgende bedrijven:

Naam en adres
Dekker Tankopslag

Bevoegd gezag
Gemeente, gemandateerd aan
Milieudienst

Type bedrijf
VR

Gemeente, gemandateerd aan
Milieudienst

PBZO

Gemeente Katwijk
vergunningverlener

PBZO

IJsseldijk West 66, 2935 AR
Ouderkerk aan den IJssel
Schouten olie
Gnephoek 4, 2401 LP Alphen
aan den Rijn
Katwijk Chemie
Snijderstraat 6, 2222 BA
Katwijk, Zuid Holland

B.

Afwegingskader (zie laatste pagina)
0-Ja; 1-Ja; 2-Nee; 3-Nee;
Opslag in verwarmde toestand (ca. 50 graden), vetten stollen na vrijkomen. Vooral
milieugevaar bij vrijkomen vetten. Het bedrijf heeft alleen scenario’s welke mogelijk een
bedreiging vormen voor bodem en (oppervlakte)water, maar niet voor de mens.
Geloofwaardig scenario is niet van toepassing.
0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Ja, 6-Nee, 7-Ja, 8-ja;
Opslag van diesel in tanks. Circa 4 miljoen liter diesel. N.a.v. de Brzo inspecties zijn er
aanpassingen gemaakt aan de brandbeveiligingsvoorzieningen. De maatregelen zijn
geborgd in de omgevingsvergunning.
0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Ja (behalve laden/lossen tankwagens), 6-Nee, 7-Ja, 9-Nee, 10-Ja.
Er is een tankenpark welke aan PGS 29 en 30 voldoet (met een paar uitzonderingen). Er
zijn PGS 15 loodsen met beschermingsniveau 1 (2x) en 3. Dit alles is afdoende afgedekt
door de omgevingsvergunning. Het laden/lossen van de tankwagens is in de
omgevingsvergunning geregeld door preventieve en repressieve maatregelen.

Op basis van de aanwezige informatie is bepaald dat er geen sprake is van een bijzonder gevaar of dit gevaar wordt afgedekt door de aanwezige stationaire installaties.
De installaties en/of noodorganisatie zijn onvoldoende geborgd in de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deelactiviteit milieu. Het starten van een
aanwijstraject is niet noodzakelijk, wel is het belangrijk dat in overleg met het bevoegd gezag Wabo de borging in de omgevingsvergunning in orde wordt gebracht.
Het gaat in de regio om het volgende bedrijf:

Draka Interfoam

Provincie

Van den Endelaan 15, 2182
ES Hillegom

PBZO

0-Nee;
Productie van schuim voor matrassen. Opslag van geschuimd halffabricaat en diverse
gevaarlijke stoffen, waaronder TDI/MDI in grote tanks (inpandig).
Veel is al afgedekt met installaties. Dit wordt indirect verplicht gesteld in de Wabovergunning, aangezien de volledige aanvraag onderdeel uitmaakt van de vergunning.
Maar er zijn geen voorschriften opgenomen en de aanvraag is verouderd. Daarmee kan
onvoldoende geborgd worden dat de installaties van voldoende kwaliteit blijven.
Bevoegd gezag Wabo is hierover geïnformeerd en er wordt gewerkt aan een nieuwe
omgevingsvergunning.
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C. Op basis van de aanwezige informatie is beoordeeld dat er mogelijk sprake is van een bijzonder gevaar, maar door lopende trajecten (bijvoorbeeld aanpassing beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deelactiviteit milieu) is het op dit moment niet zinvol een aanwijstraject te starten.
Er vallen geen op dit moment geen bedrijven onder deze categorie.
D. Op basis van de aanwezige informatie is bepaald dat er sprake is van een bijzonder gevaar, of er is onvoldoende informatie om vast te stellen of er sprake is van een
bijzonder gevaar. Actualisering van het bedrijfsbrandweerrapport door het bedrijf is noodzakelijk. Ook bedrijven met geactualiseerde gegevens worden hier weergegeven.
Het gaat in de regio om de volgende bedrijven:
Naam en adres
Akzo Nobel

Bevoegd gezag
Provincie

Type bedrijf
VR

Rijksstraatweg 31, 2171 AJ
Sassenheim

Heineken

Provincie

Burgemeester Smeetsweg 1,
2382 PH Zoeterwoude

E.

PBZO

Afwegingskader
0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Nee
Productie van verf met behulp van brandbare vloeistoffen. Opslag van brandbare
vloeistoffen in tanks/terpen/IBC’s/vaten. Het bedrijf heeft een bedrijfsbrandweer, maar
deze is niet aangewezen.
Op basis van de installatiescenario’s zijn er meerdere scenario’s waarbij er effecten zijn
buiten de inrichtingsgrens. Hierbij gaat het om explosies en/of branden waar in de
gebouwen een brandblussysteem aanwezig is, waardoor het scenario wordt bestreden en
daarmee niet geloofwaardig is. Het enige geloofwaardige scenario is een incident op de
laad-en losplaats voor oplosmiddelen. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen getroffen,
zoals 50 kg brandblussers en afloop in riolering. Bestrijding is mogelijk door aanvullend
opgeleide BHV-ers in combinatie met aanvullende maatregelen in de
omgevingsvergunning. Deze maatregelen kunnen geborgd worden in de
omgevingsvergunning. Daarmee wordt de beoordeling:
0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Ja, 6-Nee, 7-Ja, 9-Ja, 8-Ja;
Akzo Nobel is gewezen op de beperkte borging in de omgevingsvergunning en Akzo
Nobel is de scenario’s aan het actualiseren om de werkelijke situatie goed weer te geven.
Op basis van de huidige gegevens is de conclusie dat geen aanwijzing bedrijfsbrandweer
nodig is.
0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Nee
Voor de koeling wordt gebruik gemaakt van ammoniak. Daarom zijn er opslagtanks,
gevulde leidingen en een koelinstallatie met ammoniak op het terrein. Er zijn
verschillende brandbeveiligingsinstallaties. De repressieve en technische voorzieningen
zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Eerder heeft de gemeente geoordeeld dat
er geen geloofwaardige scenario’s van toepassing zijn en heeft er een afwijzing van de
noodzaak voor bedrijfsbrandweer plaatsgevonden.
Er is een geactualiseerd bedrijfsbrandweerrapport (2015).
Daarmee wordt de beoordeling: 0-Ja, 1-Ja, 2-Ja, 4-Ja, 6-Nee, 7-Ja, 9-Ja, 8-Ja;
Uit het geactualiseerde bedrijfsbrandweerrapport blijkt dat de scenario’s kleiner zijn
geworden door vermindering van de transporthoeveelheden. Hierdoor is het risico en het
effect verminderd en is de conclusie dat geen aanwijzing bedrijfsbrandweer nodig is.

In het verleden is bepaald dat er een bijzonder gevaar is en de inrichting is aangewezen.
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Het gaat in de regio om de volgende bedrijven:
Er vallen geen op dit moment geen bedrijven onder deze categorie.

F.

Verder bestaat er over de volgende bedrijven nog onduidelijk, aangezien er onvoldoende informatie is aangeleverd. Belangrijk is dat er alsnog inzage in de stukken wordt
gegeven voor een goede afweging.

Er vallen geen op dit moment geen bedrijven onder deze categorie.
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Bijlage : Afwegingskader starten aanwijstraject
Bij de bepaling of het starten van een aanwijstraject bedrijfsbrandweer noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van
onderstaand afwegingskader.

0: Zijn alle trajecten
Wabo waardoor
scenario’s of
installaties wijzigen,
afgerond?

Nee

c) Nu geen
aanwijstraject starten.
Indien beschikking
afgegeven, opnieuw
afweging maken

Nee

d) Onvoldoende
informatie, starten
aanwijstraject

Ja
1: Zijn de scenario’s
voldoende bekend?

a) Geen
aanwijstraject
noodzakelijk.
Nee
Nee

Ja
2: Zijn er scenario’s
met invloed buiten
inrichtingsgrens en zo
ja, kunnen deze
voorkomen worden?

Nee

3: Is er kans op
domino effecten?
Ja

Ja
4: Zijn alle scenario’s
afgedekt met
stationaire middelen?

5: Zijn er door
domino-effecten
scenario’s met
invloed buiten
inrichtingsgrens?

Ja

Nee

11: Kan een BHV de
domino-effecten
voorkomen?

d) Starten
aanwijstraject
Ja

Nee
Ja
6: Zijn alle
stationaire middelen
automatisch?

Nee

Ja
8: Is de werking van
de installaties
geborgd in
omgevingsvergunning
Ja
a) Geen
aanwijstraject
noodzakelijk, geen
vervolg nodig.

7:Kan bediening van
installaties door BHVer worden gedaan?

Nee

Ja

Ja

b) Geen aanwijstraject
nodig, wel borging
BHV-ers en installaties
in
omgevingsvergunning

Nee

9:Is de BHV, incl.
bediening geborgd in
omgevingsvergunning

Nee

Nee

10: Is de werking van
de installaties
geborgd in
omgevingsvergunning
Ja

b) Geen aanwijstraject
nodig, wel borging
installaties in
omgevingsvergunning

b) Geen aanwijstraject
nodig, wel borging
BHV-ers in
omgevingsvergunning
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0: Indien er een (concept) aanvraag omgevingsvergunning is ingediend of er loopt een handhavingstraject dat grote
wijzigingen met zich meebrengt op de scenario’s, dan is het starten van een aanwijsbeschikking op dit moment niet
efficiënt. Daarom wordt er voor gekozen de afweging in een later stadium alsnog te doen, tenzij het risico erg groot
is en/of het starten van een aanwijstraject als pressiemiddel kan worden gebruikt.
1: Gebruik de bekende informatie. Indien er helemaal niets bekend is, kan er geen goede afweging gemaakt
worden. Wel kan eventueel gebruik worden gemaakt van scenario’s van gelijksoortige bedrijven of het
BrandweerBrzo scenarioboek en daarmee een oordeel vellen.
2: Gebruik hiervoor de scenario’s die bekend zijn, bijvoorbeeld installatiescenario’s, maatgevende scenario’s,
kwantitatieve risicoanalyse, veiligheidsrapportage e.d. Indien het om scenario’s gaat die alleen invloed hebben op
de bodem of oppervlaktewaterverontreiniging, maar die geen directe invloed hebben op mensen (dus geen brand
of gifwolk/plas) dan hoeven deze scenario’s niet meegenomen te worden en is een aanwijstraject om die reden niet
noodzakelijk. Bij de afweging of een bedrijfsbrandweer nodig is, wordt uitgegaan van de scenario’s waarbij door
interventie van de bedrijfsbrandweer de grootte van het incident kan worden verkleind. Indien dit niet mogelijk is, of
het incident is niet te bestrijden, dan mag hier “nee” ingevuld worden. Voorbeelden van dit soort scenario’s zijn,
Koude BLEVE, onverwachtse explosie e.d. Explosies veroorzaakt door warmtestraling of BLEVE zijn mogelijk wel
te voorkomen en dienen wel meegenomen te worden.
3/5: Bij domino effecten moet niet alleen gedacht worden aan de grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, maar
ook domino effecten veroorzaakt door incidenten zonder gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld brand in controlekamer
wat een incident veroorzaakt, brand in naastgelegen pand/gebouw/opslag waardoor escalatie volgt e.d.
4: Het gaat hierbij om alle scenario’s die invloed kunnen hebben buiten de inrichtingsgrens. Dus de scenario’s zoals
onder 2 verwoord. Denk hierbij ook aan domino-effecten.
6: Denk hierbij niet alleen aan brandmeldinstallaties, sprinklers, hi-ex schuiminstallaties e.d., maar ook aan
blusmonitoren, schuimmonitoren in tankput, open/dichtzetten afsluiters e.d.
7/11: Let hierbij niet alleen op het benodigde opleidingsniveau van de personen, maar ook of ze dichtbij genoeg
kunnen komen. In ieder geval mogen BHV-ers niet binnen de 1 kW/m²-hittecontour komen en ook mogen ze geen
brandslangen koppelen, waterkanonnen plaatsen, verkennen in chemie of gaspak e.d. Wel kunnen ze ingezet
worden voor het open/dichtdraaien van monitoren, richten van vaste monitoren, gebruik van kleine blusmiddelen,
ontruiming e.d.
8/10: Staat in de omgevingsvergunning dat er een uitgangspuntendocument moet zijn voor de installaties, is dit
uitgangspuntendocument goedgekeurd door de brandweer, is opgenomen dat de installaties gecertificeerd (of jaconclusie) moeten zijn en zijn de installaties ook daadwerkelijk goedgekeurd? Niet alle installaties hoeven bij naam
benoemd te worden, maar er kunnen ook verwijzigingen opgenomen zijn naar PGS-en, een brandveiligheidsplan of
een bijlage van de vergunningsaanvraag waar de installaties in vermeld staan. Is er verder een procedure indien de
installaties buiten werking zijn (voor onderhoud of iets anders)?
9: Staat in de omgevingsvergunning opgenomen hoeveel BHV-ers er moeten zijn, welke opleiding ze moeten
hebben, geoefendheid, benodigde materialen en dat de taken en bevoegdheden zijn opgenomen in een noodplan.
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