
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cerexagri B.V. te Tankhoofd 
10, Vondelingenplaat Rt 
 
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 19 november 2020 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
onaangekondigd het bedrijf Cerexagri B.V. (verder te noemen Cerexagri). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 19 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Cerexagri? 
De locatie was tot de zomer in gebruik voor het produceren van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare 
formuleringen en Suspensie Concentraat ter bestrijding van insecten, onkruid en schimmels in de land- en 
tuinbouw. 
Vanwege het stoppen van de bedrijfsactiviteiten per 31-12-2020 is men aan het afbouwen. Na de zomerstop 
is de productie niet meer hervat en is men bezig met het leeg en schoonmaken van installaties e.d. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij Cerexagri het volgende: 
- Borging van de goede werking van de brandpreventieve voorzieningen bij vorst (winterizing). 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Het bluswaternet ligt ondergronds en is daarmee beschermd tegen vorst.  
- De hydranten zijn zelfdrainend. 
- De straalpijpen van de waterkanonnen waren naar beneden gericht zodat er geen hemelwater in kan 

blijven staan. 
- Een tijdelijke voorziening met bovengrondse slangen is na reparatie van de lekke leiding op 02-12-2020 

opgeheven. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
De hydranten waren grotendeels niet voorzien van de blinddeksels, waardoor weersinvloeden en vuil de 
binnenzijde en het rubber kan aantasten. Plaats direct alle blinddeksels terug. En ga na wat de oorzaak van 
het ontbreken van de blinddeksels is en zorg ervoor dat het niet nog een keer gebeurd 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of 
verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen. 
 
 


