
VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN 

1 
 

OPLEGGER AB 
 
 
Agendapunt: Klik om agendapunt in te voeren – door directiesecretariaat. 
 
 

Onderwerp Aanwijzing bedrijfsbrandweer Nouryon B.V. en 
Teijin Aramid B.V. 

Datum 7-5-2020 
Portefeuillehouder Dhr. Kuin 
Sector Brandweerzorg 
Bijlage(n) 1. Beoordeling Bedrijfsbrandweerrapport 

Nouryon B.V. 
2. Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweren 
Nouryon B.V. 
3. Beoordeling Bedrijfsbrandweerrapport Teijin 
Aramid B.V. 
4. Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweren Teijin 
Aramid B.V. 

Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter besluitvorming 
 
 

Gevraagd besluit 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:  
 

- Nouryon B.V., gelegen aan de Oosterhorn 4 te Delfzijl en Teijin Aramid B.V., gelegen aan de 
Oosterhorn 6 te Delfzijl, aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtige inrichting, waarmee zij 
met het in werking treden van de Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer dienen te 
beschikken over een bedrijfsbrandweer die voldoet aan de voorschriften als beschreven in de 
Aanwijsbeschikking. 

 
 
 

Toelichting voorstel 

 
Op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) beschikt het bestuur van Veiligheidsregio 
Groningen over de bevoegdheid om een inrichting die bij een brand of ongevallen een bijzonder gevaar 
voor de openbare veiligheid op kan leveren, aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. De regionale 
invulling van de aanwijsbevoegdheid uit artikel 31 Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd in het 
Aanwijsbeleid Bedrijfsbrandweren, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio 
Groningen op 22 juni 2018. 
 
In hoofdstuk 7 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) is omschreven welke inrichtingen onder welke 
omstandigheden in aanmerking kunnen komen voor een beoordeling als bedoeld in artikel 31 van de 
Wet veiligheidsregio’s.  Op grond van artikel 7.1, aanhef en onder a, van het Besluit veiligheidsregio’s 
komen Nouryon B.V. en Teijin Aramid B.V. in aanmerking voor een aanwijzing als 
bedrijfsbrandweerplichtig. 
 



VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN 

2 
 

Het Team Specialistisch Advies van Veiligheidsregio Groningen heeft Nouryon B.V. en Teijin Aramid B.V. 
beoordeeld op het bijzondere gevaar als bedoeld in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s. De 
beoordeling op het bijzondere gevaar voor de openbare veiligheid, is gebaseerd op het door Nouryon 
B.V. en Teijin Aramid B.V. opgestelde Bedrijfsbrandweerrapport. De beoordeling is vastgelegd in het 
rapport Beoordeling Bedrijfsbrandweerrapport (Bijlage 1 en 3). Het beoordelingsrapport kan 
beschouwd worden als considerans op het oordeel omtrent de aanwezigheid van een bijzonder gevaar 
voor de openbare veiligheid.  
 
Uit de beoordeling blijkt dat Nouryon B.V. en Teijin Aramid B.V. inrichtingen zijn die bij een brand of 
ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid op kan leveren. Uit de geloofwaardige 
incidentscenario’s is gebleken dat door binnen de inrichtingen gebezigde activiteiten een schade in de 
omgeving van de inrichting kan ontstaan die beduidend groter is dan de schade die optreedt door 
mogelijke ongevallen in de betrokken omgeving zelf en waarop de overheidsbrandweer is berekend. 
Hiermee is aan het aanwijscriterium van artikel 31 Wet veiligheidsregio's voldaan. 
 
In overeenstemming met artikel 7.2, derde lid, en artikel 7.3, tweede lid, van het Besluit 
veiligheidsregio’s zijn de genoemde wettelijk adviseurs in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen op de voorschriften als opgenomen in de Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer. Hiertoe zijn 
de ontwerp-aanwijsbeschikkingen, de beoordelingsrapporten en de bedrijfsbrandweerrapporten 
toegezonden aan: 
 

 Inspectie SZW, Directie Major Hazard Control; 
 College van B&W, Gemeente Delfzijl; 
 Bevoegd Gezag Wabo, Directie Omgevingsdienst Groningen. 

 
Conform het bepaalde in artikel 7.3, lid 2, van het Besluit veiligheidsregio’s, is het hoofd of de 
bestuurder van de inrichting in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord en haar zienswijze op 
de ontwerp-aanwijsbeschikking kenbaar te maken. De hoofden van de inrichtingen hebben 
aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken. 
 
Op dit moment zijn er drie bedrijven op het Chemiepark in Delfzijl die beschikken over een 
aangewezen bedrijfsbrandweer. Deze bedrijven, Nouryon B.V. (voorheen Akzo MEB b.v. én Akzo MCA 
B.V.), Teijin Aramid B.V. en Delamine B.V. dienen elke vijf jaar hun veiligheidsrapport en daarmee ook 
hun bedrijfsbrandweerrapport te actualiseren. Deze nieuwe aanwijzing is enerzijds het gevolg van de 
geactualiseerde informatie van  Nouryon B.V. en Teijin Aramid B.V. en anderzijds door de actualisatie 
van het aanwijsbeleid, vastgesteld op 22 juni 2018. 
 
De geactualiseerde aanwijzing voor Delamine B.V. volgt later dit jaar. 
Door het opleggen van voorschriften zoals bedoeld in artikel 7.3, lid 5, Besluit veiligheidsregio’s, 
wordt een bedrijfsbrandweer gevormd waarmee het ontstaan van een bijzonder gevaar voor de 
openbare veiligheid bij brand of ongevallen kan worden voorkomen. De voor Nouryon B.V. en Teijin 
Aramid B.V. van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen in de Aanwijsbeschikking 
Bedrijfsbrandweer (Bijlagen 2 en 4). Door het vaststellen van de Aanwijsbeschikking moeten Nouryon 
B.V. en Teijin Aramid B.V. een bedrijfsbrandweer operationeel hebben die voldoet aan de gestelde 
voorschriften en wordt het bijzondere gevaar voor de openbare veiligheid afgedekt. 
 
Als een bedrijf een veiligheidsrapport op moet stellen, dan dient er eveneens een 
rampbestrijdingsplan opgesteld te worden.  De aan de veiligheidsrapporten van Nouryon B.V. en 
Teijin Aramid B.V. gekoppelde rampbestrijdingsplannen zijn actueel en zijn opgenomen in het 
rampbestrijdingsplan voor het Chemiepark Delfzijl. 
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Afstemming/consequenties 

 Afgestemd Consequenties 
Juridisch ☐ N.v.t. 
Financieel ☐ N.v.t. 
Personeel ☒ Het aanwijzen van een bedrijf als bedrijfsbrandweerplichtig brengt 

geen extra kosten met zich mee. Werkzaamheden die uit een 
bedrijfsbrandweeraanwijzing voortkomen, zoals bijvoorbeeld 
bedrijfsbrandweerinspecties en eventuele ambtelijke wijziging van de 
aanwijsbeschikking, vallen binnen de huidige werkzaamheden en 
capaciteit van het Team Specialistisch Advies (SpA) van de sector 
Risicobeheersing. De hiervoor benodigde uren zijn opgenomen in het 
Jaarprogramma Industriële Veiligheid. 

IM/ICT ☐ N.v.t 
Communicatie ☒ De bedrijven zijn door het gevolgde proces op de hoogte en zullen hier 

geen verrassingen bij ervaren. 
Inkoop ☐ N.v.t. 
Overig ☐ N.v.t. 

 


