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Geachte mevrouw Van Nieuwen huizen, 

Afgelopen zomer ontving ik als voorzitter van het samenwerkingsverband BRZO+, van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport 'Chemie in samenwerking - Veiligheid 
op het industriecomplex Chemelot'. De Onderzoeksraad heeft daarin een aanbeveling 
gedaan aan het BRZO+ samenwerkingsverband over het onderwerp 'ageing', 
De Onderzoeksraad heeft mij verzocht om binnen een half jaar na het verschijnen van 
het rapport het standpunt van BRZO+ omtrent deze aanbeveling aan u kenbaar te 
maken. Dat doe ik hierbij. 

De aanbeveling aan de BRZO+ partners luidt: 
"Bevorder dat toezichthouders in de Brzo-inspecties binnen het thema ageing expliciet 
aandacht geven aan de risico's van verouderde ontwerpen van installaties. Denk 
hierbij aan het laten identificeren door Brzo-bedrijven van deze risico's en een 
stappenplan om bestaande installaties te innoveren op het gebied van procesveiligheid 
met behulp van de laatste stand van de techniek". 

De BRZO+ partners onderschrijven het belang van ageing voor de procesindustrie en 
opslagbedrijven. Sinds de tweede helft van 2017 loopt er al een verkenning van dit 
onderwerp bij de verschillende inspectiediensten. Daarbij ligt de focus tot nog toe 
voornamelijk op de beheersing van de risico's bij bestaande installaties en niet op het 
verbeteren van het ontwerp, Op dit moment is onduidelijk of het juridisch mogelijk is 
om bedrijven te verplichten tot innovatie. 

In het licht van het nationaal Klimaatakkoord is het een goed moment om met 
bedrijven het gesprek over innovatie van installaties aan te gaan tijdens controles. In 
het "Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord" van 10 juli 2018 zijn de 
ambities en voorgestelde aanpak van diverse "sectortafels" opgenomen. Vanuit de 
sectortafel Industrie is een transitie benoemd naar een circulaire industrie die blijvend 
internationaal concurreert en waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. 
Elektrificatie, efficiëntie van processen en warmtegebruik en circulair gebruik van 
grondstoffen zijn hierbij grote thema's. 

Vanuit het BRZO+ samenwerkingsverband zullen wij in het toezichtprogramma van 
2020 de Brzo-bedrijven gaan bevragen over innovatie in relatie tot het vervangen van 
verouderde installaties. Deze bevraging van bedrijven leidt tot een nulmeting, van 
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