Samenvatting BRZO inspectierapport bij Lyondell Chemie Nederland B.V.
locatie Maasvlakte
Informatie over wat BRZO betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij BRZO-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
BRZO-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om inzicht te geven in de resultaten van de BRZO-inspectie bij
Lyondell Chemie Nederland B.V. locatie Maasvlakte die in februari 2015 is uitgevoerd.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij BRZO-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleert een inspecteur niet alle onderdelen die met veiligheid of milieu te maken hebben. In het
rapport staat wat is aangetroffen tijdens de inspectie.
Inleiding
Op 4, 5 en 9 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Lyondell Chemie Nederland
B.V. locatie Maasvlakte. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het
gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde
heeft en wat verbetering behoeft. De inspecteurs lieten het bedrijf op 3 maart 2015 weten wat hun
bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en de
beoordeling door het inspectieteam.
Wat doet het bedrijf Lyondell Chemie Nederland B.V. locatie Maasvlakte?
Lyondell Chemie Nederland B.V. is een bedrijf met twee fabrieken op de Maasvlakte die
propyleenoxide en styreenmonomeer produceren.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs beoordeelden de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de organisatie van de werknemers;
de beheersing van de uitvoering;
de planning voor noodsituaties;
het toezicht op de prestaties;
de audits en de beoordeling;
de maatregelen;
de drukapparatuur;
de bluswatercapaciteit en de opvang;
de orde en netheid.

Resultaten
Wat is op orde?
De organisatie van de werknemers
Het beleid en de procedures voor opleiding en training van werknemers en de planning en registratie
daarvan zijn goed geborgd en worden nog verder verbeterd.
De planning voor noodsituaties
Voor veel werkzaamheden worden externe bedrijven ingeschakeld. Deze werknemers worden goed
begeleid om wegwijs te worden op het terrein en worden goed geïnstrueerd over de
veiligheidsvoorschriften.

Het toezicht op de prestaties
Het toezicht op de prestaties wordt frequent uitgeoefend en het beleid daarop is helder geformuleerd.
De audits en de beoordeling
Het uitvoeren van audits en managementbeoordelingen is procedureel goed geborgd en wordt tijdig
en volledig uitgevoerd.
De maatregelen
De inspecties aan de propyleen voedingsleiding zijn correct uitgevoerd en het onderhoud is goed
geborgd.
De drukapparatuur
Het beleid voor drukapparatuur en apparatuur onder zorgplicht en de planning en uitvoering van
inspecties daaraan zijn goed geborgd.
De bluswatercapaciteit en opvang
Er is ruim voldoende bluswatercapaciteit om het meest risicovolle scenario dat op het bedrijf kan
plaatsvinden, te bestrijden. Er is ook voldoende opvang van (verontreinigd) bluswater.
De orde en netheid
Het fabrieksterrein was schoon en netjes.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie vonden de inspecteurs geen overtredingen en verbeterpunten van de wet- en
regelgeving op de geïnspecteerde onderwerpen. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet
hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
Lyondell heeft op alle geïnspecteerde onderdelen laten zien dat het bedrijf zeer serieus omgaat met
veiligheid.

