
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij C.G. Holthausen B.V. te 
Techniekweg 4, Hoogezand 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op 
www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het 
bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-
inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te 
maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar 
gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Op 11 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf C.G. Holthausen B.V. (verder te noemen Holthausen). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 11 februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Holthausen? 
Holthausen houdt zich bezig met het verkopen, transporteren en het op- en overslaan van gassen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Holthausen de volgende onderdelen: 

- De opvolging van de bevindingen van de Brzo-inspectie 2020. 

- VBS-element ii: de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen. 

- VBS-element v: de planning voor de noodsituaties. 
 
Hoe is de inspectie uitgevoerd? 
In verband met de coronamaatregelen heeft deze inspectie op een afwijkende wijze plaatsgevonden. 
Vooraf zijn de documenten toegezonden en door het inspectieteam bestudeerd. Op 11 februari 2021 
zijn er vervolgens enkele interviews uitgevoerd via videoconferentie met aansluitend een close-out, 
waarbij de bevindingen op hoofdlijnen aan het bedrijf zijn medegedeeld.  
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Opvolging bevindingen: 

- Holthausen heeft voldoende opvolging gegeven aan de bevindingen van de Brzo-inspectie 2020. 
De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. 

VBS-element ii: 

- De procedure en werkinstructie voor de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de 
risico's. 

- Het beoordelen van de gevolgen voor het toepassen van een gewijzigde risicomatrix tijdens een 
interne audit. 

VBS-element v: 

- De planning voor noodsituaties. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
VBS-element ii: 



- Uit de risicobeoordelingen blijkt niet welke initiërende activiteit is gebruikt om tot de beoordeling te 
komen.  

- De door Holthausen gehanteerde risicomatrix kan worden uitgelegd alsof bij een acceptabel 
niveau geen maatregelen meer nodig zijn, terwijl dit ook bij dit niveau beschouwd moet worden. 

- Holthausen heeft het toepassen van een gewijzigde risicomatrix niet toegelicht in het Pbzo en de 
concept-directiebeoordeling 2020. 

 
 
VBS-element v: 

- De procedure "beheer bedrijfsnoodplan en noodorganisatie" kan worden verbeterd door te 
beschrijven hoe de identificaties voor noodsituaties tot stand zijn gekomen.  

- Het vaststellen van oefendoelen voorafgaand aan de BHV-oefeningen. 

- In de procedure "beheer bedrijfsnoodplan en noodorganisatie" ontbreekt een oefenplanning. 

- Het bedrijfsnoodplan kan op enkele punten worden verbeterd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 

 


