
We willen bedrijven die met 
gevaarlijke stoffen werken zo veilig 

mogelijk houden. In dit overzicht 
laten we zien hoe we dat aanpakken In het algemene rampbestrijdingsplan staat wie wat doet en hoe 

incidenten bij Brzo-bedrijven worden bestreden. 
Er zijn 3 rampscenario’s voor SACHEM BV uitgewerkt in kaarten 
voor de hulpdiensten. Zo weten de hulpdiensten hoe ze de 
effecten het beste kan bestrijden bij dit bedrijf.

Kleine ongevallen 
die het bedrijf zelf kan oplossen moeten altijd worden gemeld 
als ongewoon voorval bij de Omgevingsdienst regio Nijmegen.

Hoe regelen we de 
veiligheid bij SACHEM BV

Effectbestrijding

Inzicht moet geven in de 
belangrijkste veiligheidsrisico’s 

met een kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA).

Een veiligheidsrapport aanlevert 
waarin staat hoe en met welke 
maatregelen en procedures het 

bedrijf zorgt voor veiligheid.

 Zorgt voor een goed 
opgeleide noodorganisatie 

die bij een ongeval direct kan 
ingrijpen. 

Wat doen Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen, VRGZ en Inspectie SZW?

Stellen eisen aan gebouw, installaties, hoeveel-
heden en opslag, verpakkingen en bedrijfsprocessen.

Toetsen of het bedrijf aan de wettelijke Brzo 
eisen en normen voldoet.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen verleent 
namens de provincie Gelderland de omgevings-
vergunning en houdt toezicht.

Checken samen in 
een Brzo-team een 
paar keer per jaar of 
het bedrijf zich houdt 
aan alle regels en 
eisen en spreken het 
bedrijf aan op 
punten die niet in 
orde zijn.

Bedrijf en brandweer 
beoefenen samen de 
rampscenario’s.

Bij incidenten
belt SACHEM BV direct de meldkamer van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. De hulpdienst komt direct in actie.

GRIP 0

GRIP 1
Bij een kleine brand of als er een gevaarlijke stof vrijkomt, 
komt een hulpverleningsteam bij elkaar om het ongeval 
te bestrijden. Het effect blijft binnen de bedrijfsgrens en 
heeft geen gevolgen voor de directe omgeving.

Brand of vrijkomen van gevaarlijke stoffen heeft 
gevolgen voor de directe omgeving. De sirene kan 
aangaan om te waarschuwen. Volg de aanwijzingen 
op omroep Gelderland of kijk op twitter @crisisGLZ. 
Het kan zijn dat er instructies worden gegeven om 
ramen en deuren dicht te houden.  

Er zijn grote gevolgen voor de omgeving binnen 
gemeentegrenzen. Het hulpverleningsteam wordt 
verder uitgebreid om de gevolgen binnen de 
gemeente goed te kunnen beheersen.

Het incident heeft gevolgen voor de omgeving 
buiten gemeentegrenzen. 

ISO

SACHEM BV breidt uit
Geen groter risico op een ongeval.
Door aanpassen van opslag, minder verplaatsingen en 
een betere toevoer blijft het risico ongeveer hetzelfde.

Het chemicaliënmagazijn bepaalt voor het grootste 
deel het risico. Daar verandert weinig waardoor het 
risico nauwelijks groter is dan nu. 

Kleine incidenten die de hulpdienst samen met het 
bedrijf oplost zonder verdere effecten voor de omgeving.

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

PolitieNoodorganisatie Brandweer Ambulance Gemeente Defensie Ministerie Waterschap

Omgevings-
vergunning 

Goede preventie verkleint de kans op ongeval!
Het bedrijf SACHEM BV in Zaltbommel valt onder het Besluit risico’s zware 
ongevallen (Brzo). Om kansen en risico’s op een ongeval klein te houden, moet 
het bedrijf zelf preventieve maatregelen nemen om te voldoen aan Brzo eisen, 
de omgevingsvergunning en andere wetten en regels.

Dit betekent dat het bedrijf onder andere:

1 2 3

Wat u kunt doen?
Stem af op Omroep Gelderland 89.1 FM 
of installeer de app van de omroep.

Stel NL alert in op uw mobiel

Volg @crisisGLZ op twitter

De grootste effecten kunnen ontstaan door:
     Lekkage en brand in chemicaliënmagazijn
     Lekkage epichloorhydrineopslag
     Lekkage en brand opslag TMA


