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Onderwerp Veiligheid Chemiebed rijven

NeeBetreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

De fractie van de PvdA heeft ontangs kennis genomen van een rapportage van Omroep Brabant

waarin wordt aangegeven dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven de veitigheid niet op

orde heeft: Driekwart Brabantse chemiebedriiven heeft veilieheid niet op orde: 'Wachten op

volgende ramp'

De PvdA-fractie heeft hierover de volgende vragen voor het Cottege:

1.ls deze rapportage bekend bij het coltege?

2.7ijn chemische bedrijven in Roosendaal en haar omgeving in beetd gekomen qua veitigheid?
3.ls de veitigheid in het geding?

4.Zijn maatregeten geboden?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Pau[ Klaver, PvdA



Wij beantwoorden bovenstaande vragen als volgt:
1. Nee, er is geen rapportage bekend. Omroep Brabant heeft blijkens het nieuwbericht

inspectierapporten opgevraagd. Op basis van de bevinden uit die inspectierapporten zijn
conclusies getrokken.

2. Nee, er is in het nieuwsbericht geen melding gemaakt van problemen bij de 2 chemische
bedrijven (lees: BRZO-inrichtingen) binnen de gemeente Roosendaal.

3. Het is de gemeente Roosendaal, op basis van het namens de provincie Noord-Brabant
doorgezonden inspectierapport, bekend dat er sprake is van vier overtredingen in categorie 3
(er is dan sprake van een zeer geringe dreiging van een ongeval) bijde 2 BRZO-inrichtingen.
De provincie Noord-Brabant is het bevoegde gezag voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving op dergelijke bedrijven.
Wellicht ten overvloede melden wij u hierbij, dat op de website httos://brzoolus.nl/insoecties-
0/zoek-inspectie/ de openbare samenvatting van het BRZO-|nspectierapport kan worden
teruggevonden en geraadpleegd.

4. De lnspectie SZW (v.h. Arbeidsinspectie) en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, elk voor
zover het hun bevoegdheden betreft, hebben het bedrijf gemeld welke acties dienen te worden
ondernomen teneinde de overtredingen ongedaan te maken. Bij het niet beëindigd zijn van de
overtredingen, na de gegeven begunstigingstermijn(en), zal door het bevoegde gezag een
handhavingstraject worden ingezet.
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